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Zatogrip mini 6m+ krople doustne 20 ml
 

Cena: 28,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Krople

Producent LEKAM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sacharoza, woda, ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), standaryzowany do zawartości minimum 10% polifenoli, ekstrakt
z owoców aceroli (Malpighia glabra L) standaryzowany do zawartości minimum 25% witaminy C, cynk (mleczan cynku), witamina D
(cholekalcyferol), koncentrat soku z cytryny.

2 ml zawiera:

Ekstrakt z owoców czarnego bzu, co odpowiada 5 g owoców czarnego bzu - 100 mg *
Ekstrakt z owoców aceroli - 86,4 mg*

w tym witamina C - 12 mg (15 % RWS)
Cynk - 1,5 mg (15 % RWS)
Witamina D - 10 µg (200 % RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 ml

Charakterystyka
Suplement diety dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Składniki aktywne ZATOGRIP MINI – ekstrakt z owoców czarnego bzu , witamina C
z aceroli, cynk i witamina D wspomagają organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przed
zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH) D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Nie
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stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia się kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

Stosowanie
1 ml dwa razy na dobę, w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych.
Produkt należy wstrząsnąć przed spożyciem. Do produktu dołączona jest miarka, pozwalająca na precyzyjne odmierzenie i podanie
kropli. Przed podaniem rozcieńczyć w proporcji 1:1 w płynie (woda, herbata, sok).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 st. C) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt
po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu maksymalnie 2 tygodni.

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

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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