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Zatogrip baby 1+ syrop 120 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Zatogrip baby 1+ w postaci syropu dla dzieci od 1. roku życia
jest produktem na bazie standaryzowanych ekstraktów roślinnych. Wspomaga on właściwą pracę układu odpornościowego. W formule
syropu nie znajdują się konserwanty czy barwniki, a jego aromat jest naturalny i pochodzi ze sproszkowanych malin.

Na co jest Zatogrip baby 1+? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego
jest postępowanie dietetyczne w przypadku przeziębienia, grypy, a także nieżytu nosa i zatok, czy też w przypadku infekcji ucha
środkowego. W skład produktu wchodzi standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu (dostarczający m.in. polifenole) oraz
pelargonii afrykańskiej (dostarczający m.in. umckalinę), a oprócz tego ekstrakt z owoców aceroli (dostarczający m.in. witaminę C).
Formułę wzbogacono o dodatek witaminy D i cynku. Funkcją tych składników w Zatogrip baby 1+ jest wspomaganie funkcjonowania
dziecięcego układu odpornościowego. Dodatkowo działanie Zatogrip baby 1+ opiera się na wspomaganiu pracy układu oddechowego, a
przy tym gardła i jamy ustnej.

W opakowaniu znajduje się 120 ml Zatogrip baby 1+. W skład 10 ml syropu wchodzi 500 mg ekstraktu z owoców czarnego bzu
(ekwiwalent 4 g owoców z czarnego bzu), w tym 20 mg polifenoli. Oprócz tego formuła zawiera 96 mg ekstraktu z owoców aceroli, w
tym 24 mg witaminy C (30% RWS). Dodatkowo znaleźć tu można 30 mg ekstraktu z korzenia pelargonii afrykańskiej, w tym 0,09 mg
umckaliny. Formułę uzupełniają 3 mg cynku (30% RWS) oraz 10 µg witaminy D (200% RWS), a oprócz tego składniki pomocnicze.
Produkt oparty jest na składnikach pochodzenia naturalnego, przez co w butelce może wytrącać się osad – nie wpływa on jednak na
jakość produktu oraz na jego działanie.

Przed rozpoczęciem podawania dziecku syropu Zatogrip baby 1+ należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką, gdzie opisano
ważne kwestie dotyczące bezpiecznego stosowania produktu, a także przedstawiono rekomendowane dawkowanie Zatogrip baby 1+.
Zalecenia producenta powinny być przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Jeśli nie wskaże on inaczej, to rekomenduje się
podawanie 5 ml syropu Zatogrip baby 1+ (1 łyżeczka) w częstotliwości 2 razy na dobę, najlepiej rano i w godzinach
wczesnopopołudniowych. W zestawie znajduje się praktyczna miarka, która umożliwia precyzyjne odmierzenie dawki produktu dla
dziecka. Każdorazowo przed odmierzeniem dawki syropu Zatogrip baby 1+ dla dziecka należy dokładnie wstrząsnąć buteleczką, by jej
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zawartość się wymieszała. Odmierzoną dawkę syropu przed podaniem dziecku należy rozcieńczyć w takiej samej objętości płynu (np.
woda lub sok). Rekomendowana dawka dzienna nie powinna być przekraczana.

Nie każdemu pacjentowi ze wskazaniami można podawać Zatogrip baby 1+. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników syropu. Produktu nie należy traktować jako substytutu zdrowej diety i trybu życia. Nieotwarty syrop Zatogrip
baby 1+ wymaga przechowywania w temperaturze pokojowej i zabezpieczenia przed dziećmi, ale po otwarciu należy przechowywać go
w lodówce i zużyć w nie więcej niż 30 dni.

Składniki
Syrop glukozowo-fruktozowy, woda, ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia
punicifolia), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat malinowy, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides),
cynk (mleczan cynku), sproszkowane owoce malin, witamina D (cholekalcyferol).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25 °C) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o. o.
ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym

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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