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SAMBUCOL JUNIOR, SYROP, 120ML
 

cena: 33,90 PLN

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent PharmaCare

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Działanie:

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Syrop dla dzieci powyżej 6. roku życia. 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. Witamina C i cynk
dodatkowo pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Sambucol zawiera kompozycję flawonoidów o
kontrolowanej zawartości antocyjanów, która wykazuje pozytywne dla zdrowia właściwości owoców czarnego bzu. 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. Sambucol nie zawiera glutenu i dodatku barwników. W
przypadku gorączki lub utrzymujących się objawów chorobowych należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie:

Do postępowania dietetycznego w stanach grypy, przeziębienia oraz w profilaktyce grypy w celu wspomagania naturalnych funkcji
układu immunologicznego. Podawanie preparatu Sambucol zaleca się również w okresach zwiększonego ryzyka infekcji. Produkt
przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt stanowi częściowe źródło pożywienia. Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie poprzez zmianę normalnej
diety. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Dawkowanie:

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Zalecana porcja do spożycia: w stanach grypy i przeziębienia: 5-10 ml (jedna-dwie łyżeczki)
dwa razy dziennie; w celu wzmocnienia organizmu w okresach zwiększonego ryzyka infekcji: 5 ml (jedna łyżeczka) dziennie. W
zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do dziennego spożycia. Sposób użycia: Syrop należy
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spożyć bezpośrednio doustnie. Nie należy popijać i mieszać preparatu z innymi płynami.

Producent:
PHARMACARE
Aleje Jerozolimskie 439
Pruszków
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