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Zatogrip Junior 6+ syrop 120 ml
 

Cena: 22,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

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

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  10ml zawiera:

- Owoce czarnego bzu - 4g (w tym polifenole 20mg)

- Porost islandzki - 200mg

- Ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego - 50mg

- Ekstrakt z kwiatu czarnego bzu - 50mg

- Ekstrakt z ziela werbeny - 40mg

- Ekstrakt z kwiatu dziewanny - 40mg

- Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej - 30mg

- Cynk - 10mg

- Witamina D - 10µg
Działanie:  ekstrakt z owoców czarnego bzu działaja kojąco na jamę ustną, krtań i gardło. Zapewnia ulgę w przypadku ich podrażnienia.
ekstrakt z kwiatów czarnego bzu przynosi ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg oddechowych, dodatkowo wspomaga układ
odpornościowy
ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej wspiera układ oddechowy, aby w naturalny sposób pomóc złagodzić kaszel i ból gardła.
ekstrakt z porostu islandzkiego zawarte w nim substancje śluzowe tworzą warstwę ochronną korzystnie działając na błonę śluzową
gardła, krtani i strun głosowych.
ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego wspiera i stymuluje funkcje wydzielnicze układu oddechowego.
ekstrakt z ziela werbeny działa kojąco na jamę ustną, gardło, krtań i struny głosowe przy ich podrażnieniu.
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ekstrakt z kwiatów dziewanny działa łagodząco na gardło, ułatwia oddychanie. Dodatkowo wspiera układ odpornościowy oraz
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie uszu.
cynk i witamina D wspierają układ odpornoścowy w prawidłowym funkcjonowaniu.
Wskazania:  dla dzieci powyżej 6. roku życia.
Uwaga:  Zawiera składniki pochodzenia naturalnego, które mogą być przyczyną wystąpienia osadu. Nie wpływa to na jakość produktu.

Po otwarciu spożyć w ciągu 30 dni.
Sposób użycia:  1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę w godzinac porannych i wczesnopopołudniowych
Status:  Środek 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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