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Zatogrip kids 3+ 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 kids 3+ w postaci syropu dla dzieci od 3. roku życia
to preparat na bazie ekstraktów roślinnych, który wspomaga odporność i funkcjonowanie układu oddechowego. Skład jakościowy i
ilościowy syropu dostosowany jest do wieku dziecka i budowy jego układu oddechowego. Formuła syropu pozbawiona jest barwników i
posiada naturalny smak, który pochodzi ze sproszkowanych malin.

Na co jest Zatogrip kids 3+? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego
jest postępowanie dietetyczne w przypadku nieżytu nosa bądź infekcji wirusowych dróg oddechowych. W formule Zatogrip kids 3+
znaleźć można standaryzowane ekstrakty roślinne z korzenia pelargonii afrykańskiej, owoców aceroli, owoców i kwiatów czarnego bzu, a
także ziela werbeny i kwiatu dziewanny. Całość uzupełnia dodatek witaminy D i cynku. Funkcją Zatogrip kids 3+ jest wspieranie
dziecięcego układu odpornościowego, a oprócz tego układu oddechowego. Działanie syropu Zatogrip kids 3+ wspiera też
funkcjonowanie gardła i jamy ustnej.

W opakowaniu znajduje się 120 ml Zatogrip kids 3+. W skład 10 ml syropu wchodzi 500 mg ekstraktu z owoców czarnego bzu (jest to
ekwiwalent 4 g owoców czarnego bzu), w tym 20 mg polifenoli. Formuła zawiera też 96 mg ekstraktu z owoców aceroli, w tym 24 mg
witaminy C (30% RWS). Oprócz tego w syropie znajduje się 50 mg ekstraktu z kwiatu czarnego bzu i 30 mg ekstraktu z korzenia
pelargonii afrykańskiej, w tym 0,09 mg umckaliny. Skład uzupełnia 30 mg ekstraktu z ziela werbeny, 20 mg ekstraktu z kwiatu
dziewanny, a poza tym 10 mg cynku (100% RWS) oraz 10 µg witaminy D (200% RWS), a dodatkowo składniki pomocnicze.

Formuła syropu Zatogrip kids 3+ bazuje na składnikach pochodzenia naturalnego, co oznacza, że na dnie butelki może wytrącać się
naturalny osad. Nie jest to działanie niepożądane i nie wpływa na skuteczność działania produktu – przed odmierzeniem dawki należy
po prostu wstrząsnąć butelką z syropem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, rekomendowane przez producenta dawkowanie Zatogrip kids 3+
powinno być przestrzegane. Zaleca się podawanie dziecku 1 łyżeczki (5 ml) syropu Zatogrip kids 3+ w częstotliwości 2 razy dziennie,
najlepiej w godzinach porannych, a następnie w godzinach wczesnopopołudniowych. Nie zaleca się przekraczania rekomendowanych
dawek dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego. Zatogrip kids 3+ nie należy też traktować jako
zamiennika zróżnicowanej diety czy zdrowego trybu życia.
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Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Zatogrip kids 3+ posiada również przeciwwskazania do
stosowania. Nie powinien być podawany dzieciom z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Produkt wymaga
przechowywania w temperaturze pokojowej i ochrony przed światłem i wilgocią, a przy tym powinien być niewidoczny i niedostępny dla
dzieci. Po otwarciu należy go zużyć w 30 dni, a niewykorzystany w tym czasie syrop wyrzucić.

Składniki
Syrop glukozowo-fruktozowy, woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z owoców aceroli,
substancja słodząca: ksylitol, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, ekstrakt z ziela werbeny,
aromat malinowy, glukonian cynku, substancja konserwująca: benzoesan sodu, ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej.

Masa netto
120 ml.

Charakterystyka
Preparat do postępowania dietetycznego w stanach:

nieżytu nosa
infekcji wirusowych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się podawanie preparatu u dzieci powyżej 2 roku życia:
1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę, w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. Syrop należy wstrząsnąć przed spożyciem.

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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