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

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

 

 

Verbascon Baby x 20 kaps twist off
 

Cena: 20,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps.

Postać Kapsułki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
zawartość kapsułki: olej słonecznikowy rafinowany; olej kokosowy całkowicie uwodorniony; sacharoza; ekstrakt z kwiatu rumianku;
ekstrakt z kwiatu bzu czarnego; ekstrakt z kwiatu lipy; kwas L-askorbinowy (witamina C); glukonian cynku. Otoczka kapsułki: żelatyna;
substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, sorbitole; barwniki: czerwień Allura AC, tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z kkwiatu lipy - 15 mg*
Ekstrakt z kwiatu czarnego bzu (Sambucus nigra L.) - 10 mg*
Ekstrakt z kwiatu rumianku (Matricaria chamomilla) - 20 mg*
Witamina C - 12 mg (15% RWS)
Cynk - 1,5 mg (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 g (20 kapsułek po 1,5 g)

Charakterystyka
Kompozycja preparatu oparta jest o składniki takie jak kwiat bzu czarnego, kwiat rumianku oraz korzeń pelargonii afrykańskiej, która
pomaga łagodzić problemy układu oddechowego takie jak kaszel i dolegliwości gardła.

Kwiat bzu czarnego – przynosi ulgę przy podrażnieniu górnych dróg oddechowych, wspiera układ odpornościowy.
Kwiat rumianku – wywiera kojący/łagodzący efekt na gardło, krtań.
Witamina C i cynk – pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego u dzieci.
Nie zawiera:
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glutenu, laktozy, barwników (w zawartości kapsułki), aromatów.
Preparat dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia, dzieci i dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka twist off dziennie.
Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Jeżeli kapsułkę trudno oderwać, wówczas należy odciąć jej końcówkę. Następnie
wycisnąć zawartość kapsułki na łyżeczkę i podać doustnie. Nie zaleca się podawania zawartości kapsułki bezpośrednio do ust dziecka.
Należy zachować ostrożność przy podawaniu preparatu, tak aby dziecko nie połknęło kapsułki.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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