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Sambucol Baby, dziecko, odporność, 12 saszetek
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sztuk

Postać Saszetki

Producent Pharmacare

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Opis

Sambucol Baby ekstrakt z czarnego bzu  dla niemowląt i dzieci wzmacnia odporność organizmu. Może być stosowany
podczas grypy i przeziębienia. Zawiera m.in. witaminę D3 i witaminę C.

W składzie preparatu Sambucol Baby znajdują się:

aktywny składnik Antivirin z ekstraktu z owoców czarnego bzu,

witamina C,

witamina D3,

maltodekstryna.

Antivirin wspomaga układ immunologiczny w czasie większego zachorowania na infekcje wirusowe. Zmniejsza objawy przeziębienia,
takie jak kaszel. Czarny bez jest antyoksydantem. Witamina D3 wzmacnia kości i przeciwdziała wystąpieniu krzywicy. Witamina
C poprawia odporność, a także zwiększa ilość wchłanianego żelaza.

Działanie

Ekstrakt z owoców czarnego bzu ma korzystny wpływ na organizm w stanach zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej. Pomaga
złagodzić przeziębienie i kaszel. Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, wspomagając naturalne funkcje układu
odpornościowego. Aby zachować korzystne właściwości czarnego bzu konieczne jest ich umiejętne przetworzenie i podanie w
odpowiedniej formie.

Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój
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 kości, zapobiegając krzywicy. Dodatkowo witamina C wzmacnia naczynia krwionośne, przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego oraz zwiększa przyswajalność żelaz.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Niemowlęta powyżej 6. miesiąca życia: 1 saszetka dwa razy dziennie.

Dzieci powyżej 2. roku życia: 1 saszetka trzy razy dziennie.

W celu wzmocnienia organizmu w okresach zwiększonego ryzyka infekcji: 1 saszetka dziennie

Sposób użycia: Zawartość saszetki należy rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody (ok. ¼ szklanki). Spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu. Sambucol Baby ma delikatny smak. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Skład

Liofilizat standaryzowanego ekstraktu z owoców czarnego bzu, maltodekstryna, kwas L-askorbinowy (witamina C), cholekalcyferol
(Witamina D3).

Uwagi do stosowania

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Do postępowania dietetycznego. Produkt nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie poprzez zmianę normalnej diety. Produkt nie jest przeznaczony do
stosowania pozajelitowego. Produkt przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia i dzieci.

Zawartość12 saszetek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PHARMACARE
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