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Zatogrip Junior 6+ syrop 120 ml
 

cena: 23,37 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała drogi oddechowe, gardło, jama ustna, układ
odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania infekcja, odporność, osłabienie

Opis produktu
 

ZATOGRIP junior to podwójna siła dzięki połączeniu standaryzowanych ekstraktów roślinnych z korzenia pelargonii afrykańskiej oraz
owoców czarnego bzu.
Składniki produktu ZATOGRIP junior w synergistyczny i naturalny sposób wspomagają organizm w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego. Ekstrakty roślinne produktu ZATOGRIP junior wspierają układ oddechowy, w tym gardło, korzystnie działając
na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych, jak również wspomagają prawidłowe funkcjonowanie jamy ustnej.

Składniki i ich ilości, zawarte w Zatogrip Junior 6+, są dostosowane do wieku i zmieniającej się budowy anatomicznej układu
oddechowego dziecka.

Skład:
Woda, syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), ekstrakt z porostu islandzkiego (Lichen
islandicus), ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego (Primula veris), ekstrakt z kwiatu czarnego bzu (Sambucus nigra),stabilizator -
ksylitol, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, cynk (mleczan cynku), ekstrakt z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej (Verbascum
thapsus), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis), naturalny aromat, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej
(Pelargonium sidoides), substancja konserwująca - sorbinian potasu, substancja zagęszczająca - guma ksantanowa, sproszkowane
owoce malin, witamina D (cholekalcyferol).

Rekomendowana dzienna porcja do spożycia (10 ml) zawiera: ekstrakt z owoców czarnego bzu - 500 mg, co stanowi ekwiwalent 4 g
owoców czarnego bzu, w tym polifenole - 20 mg; ekstrakt z porostu islandzkiego - 200 mg; ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego -
50 mg; ekstrakt z kwiatu czarnego bzu - 50 mg; ekstrakt z ziela werbeny - 40 mg; ekstrakt z kwiatu dziewanny - 40 mg; ekstrakt z
korzenia pelargonii afrykańskiej - 30 mg, w tym umckalina - 0,09 mg; cynk - 10 mg (100%*); witamina D - 10 µg (200%*).

Sposób użycia:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego efektu: 1 łyżeczka (5ml) 2 razy na dobę (w godzinach
porannych i wczesnopopołudniowych).
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Ostrzeżenie:
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników suplementu diety. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Produkt nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Zrównoważona dieta oraz zdrowy styl życia są ważne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania
z lekarzem lub farmaceutą.
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