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ZATOGRIP Baby 120 ml syrop
 

Cena: 23,42 PLN

Opis słownikowy

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Zatogrip Baby 1+
Preparat do postępowania dietetycznego w stanach:
- grypy i przeziębienia
- nieżytu nosa i zatok
- infekcji ucha środkowego
Syrop o smaku malinowym dla dzieci powyżej 1 roku życia.

Zatogrip Baby to podwójna siła dzięki połączeniu ekstraktów roślinnych z korzenia pelargonii afrykańskiej oraz owoców czarnego bzu.

Składniki/Substancje aktywne:
Zawartość składników w 10 ml:
Owoce czarnego bzu 4 g
- w tym polifenole 20 mg
Ekstrakt z owoców aceroli 96 mg
- w tym witamina C 24 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 30 mg
Cynk 3 mg
Witamina D 10 µg

Dawkowanie:
1 łyżeczka (5ml) 2 razy na dobę, w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. W zależnosci od indywidualnego zapotrzebowania
lekarz może wskazać inną porcję do spożycia.
Syrop należy wstrząsnąć przed spożyciem. Do produktu dołączona jest miarka pozwalająca na precyzyjne odmierzenie i podawanie
syropu: przed podaniem rozcieńczyć 5 ml płynu (woda, herbata, sok). Produkt zawiera skladniki pochodzenia naturalnego które mogą
być przyczyną wystąpienia osadu. Nie wpływa to na jakość produktu.

Przeznaczenie:
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 Zatogrip baby przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w stanach grypy i przeziębienia, nieżytu nosa i zatok, infekcji ucha
środkowego.
Dodatkowo ekstrakty roślinne wspierają ukłąd oddechowy, poprzez łagodzenie objawów kaszlu i bólu gardła, jak również przynoszą ulgę
w przypadku podrażnienia jamy ustnej i krtani. Skladniki syropu Zatogrip Baby wspomagają również organizm w prawidlowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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