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Sambucol Junior, dziecko odporność, syrop 120 ml
 

cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent SEQUOIA

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Opis

Sambucol Junior jest syropem z czarnego bzu, który stosuje się w leczeniu grypy i przeziębienia u dzieci. Dzięki zawartości witaminy C i
cynku nie tylko skraca czas trwania choroby, ale także może jej zapobiec.

Syrop dla dzieci Sambucol Junior dostarcza do organizmu chorego dziecka witamin i minerałów, które pomagają mu szybciej uporać się
z infekcją. Wykorzystuje działanie czarnego bzu na przeziębienie. Ekstrakt z tej rośliny ma właściwości napotne i przeciwgorączkowe, a
także wykrztuśne i rozkurczowe.

Natomiast witamina C i cynk zawarte w syropie z czarnego bzu Sambucol Junior wzmacniają odporność. Dzięki temu minimalizują
ryzyko infekcji.

Działanie

Sambucol zawiera Antivirin Aktywny składnik wyizolowany z owoców czarnego bzu, który wspomaga organizm w stanach
zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej. Sambucol ma udowodnione działanie w badaniach naukowych. Zdobył zaufanie milionów ludzi
na całym świecie

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.
Witamina C i cynk dodatkowo pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
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 Syrop: 5-10ml – (jedna-dwie łyżeczki do herbaty) dwa razy dziennie

Skład

Ekstrakt z owoców czarnego bzu, miód, kwas L-askorbinowy (witamina C), glukonian cynku, guma arabska, woda oczyszczona, aromat
czarnej porzeczki, olej roślinny, substancje słodzące: maltitol, sorbitol, glikozydy stewiolowe; nośnik: wosk pszczeli. Zawiera substancje
słodzące.

Uwagi do stosowania

UWAGA! Produktu Sambucol nie należy popijać, ponieważ jego działanie, dzięki wyjątkowo gęstej konsystencji rozpoczyna się już w
górnych drogach oddechowych.

Sambucol to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach grypy,
przeziębienia i w profilaktyce grypy. Ważna informacja: Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Do postępowania dietetycznego.
Produkt nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Zawartość 120 ml syropu

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SEQUOIA
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