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SAMBUCOL KIDS syrop x 120ml
 

Cena: 25,26 zł

Opis słownikowy

MARKA SAMBUCOL

OPAKOWANIE 120 ml

POSTAĆ SYROP

PRODUCENT ADAMED PHARMA S.A.

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

Opis produktu
 

Opis produktu
Suplement diety Sambucol Kids to preparat w płynie przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i osób dorosłych zawierający sok z
owoców czarnego bzu i witaminę C. Jego receptura została skomponowana w taki sposób, by wspierać pracę układu
immunologicznego, zwłaszcza w okresach wymagającym dodatkowego wsparcia odporności, np. w okresie jesienno-zimowym.

Działanie
Owoce z czarnego bzu, ze względu na swoje właściwości lecznicze, stosowane są od wielu pokoleń. W składzie zawierają dużą ilość
kwasów fenolowych, organicznych, steroli, flawonoidów, garbników, soli mineralnych (żelaza, sodu, potasu, wapnia i glinu), triterpenów, a
także witamin z grupy A i C. Sok w takiej kompozycji wykazuje działanie napotne i przeciwgorączkowe. Ponadto, wzmacnia naczynia
krwionośne i pozytywnie wpływa na ich elastyczność. Syrop z czarnego bzu ma również lekkie działanie moczopędne.

Witamina C - to jeden z najcenniejszych antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki. Kwas askorbinowy łagodzi objawy przeziębienia
i grypy, wzmacnia naczynia krwionośne oraz zmniejsza uczucie zmęczenia. Ze względu na fakt, że ludzki organizm nie jest w stanie sam
zsyntetyzować witaminy C, konieczne jest dostarczenie jej z zewnątrz.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w czarny bez i witaminę C - składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Sposób użycia
Osoby dorosłe: 4 łyżeczki dziennie (20 ml).
Dzieci od 6. roku życia: 2 łyżeczki dziennie (10 ml).
Dzieci od 3. roku życia: 1 łyżeczka dziennie (5 ml).

Składniki
Woda oczyszczona, syrop glukozowy, sok z owoców czarnego bzu, kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy) oraz sorbinian potasu.
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