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MULTI-SANOSTOL syrop - 600g
 

Cena: 31,01 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 600 g

POSTAĆ SYROP

PRODUCENT TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Multivitamin

Opis produktu
 

Opis produktu
Llek wielowitaminowy w postaci syropu, który jest odpowiedni dla dzieci powyżej 1. roku życia, młodzieży oraz dorosłych. W skład
syropu wchodzą zarówno witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E), jak i witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, C, PP,
pantenol), a także wapń. Witaminy są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Codzienna dieta nie zawsze
jest w stanie pokryć całe dzienne zapotrzebowanie na witaminy, co może prowadzić do niedoborów.

Działanie
Stosowany:

w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy,
w utracie apetytu,
w skłonnościach do częstych infekcji,
w okresie wzrostu i rozwoju,
w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz w przemęczeniu,
w obniżonej zdolności koncentracji,
w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach i po antybiotykoterapii,
w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Sposób użycia
Dzieci od 1. do 5. roku życia: 2 razy na dobę po 5 ml syropu
Dzieci w wieku od 6 lat, i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.
1 łyżeczka do herbaty odpowiada 5 ml.
Nie przekraczać zalecanego dawkowania.
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Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące

Składniki
Inne składniki leku to sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy bezwodny, agar, tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek pomarańczowy,
koncentrat soku grejpfrutowego, koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoesan, kwas sorbowy, wapnia sacharynian czterowodny,
polisorbat 80, woda oczyszczona.
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