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Zatogrip Baby syrop 120 ml
 

Cena: 21,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa:  Zatogrip Baby syrop
Opakowanie:  120ml
Skład:  10ml syropu zawiera:
- wartość energetyczna: 117kJ/28kcal;
- tłuszcz 0g, w tym kwasy nasycone 0g; węglowodany 6,8g, w tym cukry: 4,7g; błonnik pokarmowy 0g, białko 0g, sól 0g;
- owoce czarnego bzu 4g, w tym polifenole 20mg; ekstrakt z owoców aceroli 96mg, w tym witamina C 24mg (30%)*; ekstrakt z korzenia
pelargonii afrykańskiej 30mg, cynk 3mg (30%)*, witamina D 10mcg (200%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia
Opis produktu:  ZatoGrip Baby to podwójna siła dzięki połączeniu ekstraktów roślinnych z korzenia pelargonii afrykańskiej oraz owoców
czarnego bzu. Dodatkowe ekstrakty roślinne syropu wspierają układ oddechowy, poprzez łagodzenie objawów kaszlu i bólu gardła, jak
również przynoszą ulgę w przypadku podrażnienia jamy ustnej i krtani. Wspomagają również organizm w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego. Zawarty w składzie ekstrakt z owoców czarnego bzu wpływa kojąco na jamę ustną, krtań oraz gardło.
Przynosi ulgę w przypadku ich podrażnienia. Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej wspiera układ oddechowy, aby w naturalny
sposób pomóc złagodzić kaszel oraz ból gardła. Ekstrakt z owoców aceroli stanowi bogate źródło witaminy C, która pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Cynk i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.
Wskazania:  w stanach grypy i przeziębienia, nieżytu nosa i zatok, infekcji ucha środkowego. Dla dzieci powyżej 1. roku życia. 
Sposób użycia:  1 łyżeczka (5ml) syropu 2 razy na dobę, w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. Syrop należy wstrząsnąć
przed użyciem. do produktu dołączona jest miarka, pozwalająca na precyzyjne odmierzenie i podawanie preparatu. Przed podaniem
syrop rozcieńczyć w 5ml płynu (woda, herbata, sok).  
Status:  dietetyczny srodek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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