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Solkids wzmocnienie syrop powyżej 3-ego roku życia 150 ml
 

Cena: 34,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Miód (74%), koncentrat soku pomarańczowego, koncentrat soku gruszkowego, fruktooligosacharydy, witamina C, niacyna, kwas
pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, witamina B12, tiamina, witamina A, witamina D, olejek cytrynowy, ekstrakt z rozmarynu,
naturalny aromat cytrynowy, naturalny aromat pomarańczowy

Masa netto
opakowanie zawiera 150 ml syropu

Charakterystyka

SOLkids WZMOCNIENIE to preparat do postępowania dietetycznego w stanach:
osłabienia po chorobie;
niedoboru witamin;
w celu wspomagania naturalnej odporności.

Po każdej chorobie, a w szczególności po antybiotykoterapii, następuje osłabienie organizmu, które może prowadzić do dalszych
komplikacji zdrowotnych. Brak apetytu oraz antybiotyki wyniszczają naturalną, dobroczynną florę jelitową, co może prowadzić
do niedoboru witamin, a w konsekwencji do dalszego osłabienia odporności i nawrotu infekcji. Dlatego też po chorobie zaleca się
przyjmowanie preparatów o udowodnionym działaniu na wzmocnienie odporności.
Bezpiecznym i skutecznym sposobem na wzmocnienie organizmu jest stosowanie syropów na bazie naturalnych substancji,
takich jak miód z dodatkiem witamin. Po chorobie (np. po kaszlu, zapaleniu gardła) błona śluzowa jest często podrażniona,
dlatego bardzo ważne jest, by syrop nie zawierał w swoim składzie drażniących konserwantów, alkoholu, barwników, sztucznych
aromatów i substancji słodzących.
SOLkids WZMOCNIENIE to:

naturalnie gęsty i słodki syrop stworzony specjalnie dla dzieci już powyżej 1. roku życia;
kompozycja specjalnie dobranych składników, które pomagają w rekonwalescencji po przebytej chorobie. Skuteczność
działania składników została potwierdzona wieloma publikacjami naukowymi.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/solkids-wzmocnienie-syrop-powyzej-3-ego-roku-zycia-150-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

SOLkids WZMOCNIENIE zawiera:
Naturalny miód (74%), który dodaje energii i wzmacnia organizm, poprawiając jego naturalną odporność oraz wpływa
korzystnie na regenerację i odżywienie organizmu. Ponadto miód poleca się w czasie zwiększonego wysiłku
umysłowego i fizycznego.
Moc witamin (witaminy: D, C i A, witaminy z grupy B, kwas pantotenowy), które poprawiają odporność organizmu,
wpływają na prawidłowe funkcjonowanie kości oraz wspomagają działanie układu nerwowego, pracę wzroku i mózgu.
Dodatkowo polepszają pamięć i koncentrację oraz usprawniają metabolizm komórkowy i energetyczny.

Przeciwwskazania
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Miodu nie należy podawać dzieciom poniżej 1. roku życia. Nie stosować,
gdy występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 10 ml jeden raz dziennie. W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję
do dziennego spożycia. Wstrząsnąć przed użyciem. Syrop należy spożyć bezpośrednio doustnie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu.

Producent
Sequoia Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N, 03-289 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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