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Hartuś Odporność 3+ syrop 120 ml
 

Cena: 23,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:
izomaltuloza, wyciąg z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.) (3,5%), koncentrat soku z cytryny (Citrus limon L.), wyciąg z aloesu
(Aloe vera L.) (1%), wyciąg z owoców aceroli (Malpighia punicifolia L.), naturalny aromat malinowy, koncentrat soku z czarnej marchwi,
Yestimun beta-glukan.

Wskazania:
To preparat przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach grypy i przeziębienia oraz w osłabieniu po przebytych chorobach
w celu wzmocnienia naturalnego funkcjonowania układu odpornościowego. Polecany do stosowania szczególnie w okresach
zwiększonej zachorowalności na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych w celu wsparcia naturalnych funkcji układu
immunologicznego. Polecany już od pierwszego roku życia. Syrop posiada malinowy smak.

Działanie:
Standaryzowany wyciąg z owoców bzu czarnego zawierający nie mniej niż 10% związków polifenolowych. Owoce bzu czarnego bogate
w związki polifenolowe wpływają korzystnie na układ odpornościowy oraz pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Wykazują działanie napotne oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu górnych dróg oddechowych.
Standaryzowany wyciąg z owoców aceroli zawierający nie mniej niż 25% witaminy C. Zawarta w owocach aceroli naturalna witamina C
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C
bierze udział w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja (o ile lekarz nie zaleci inaczej): dzieci od 1. do 3. roku życia: 2 x 5 ml, dzieci powyżej 3. roku życia: 2 x 7,5 ml.
Profilaktycznie stosować przez okres dwóch–trzech miesięcy. Stosować w okresie infekcji i 14 dni po jej zakończeniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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