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Balsam Jerozolimski dla dzieci Syrop 200ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Balsam Jerozolimski dla dzieci, syrop, 200 ml

Opis
Balsam Jerozolimski dla dzieci Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci syropu.

Skład
Sacharoza, woda, miód, ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), kwiatu lipy (Mae flos), kwiatu dziewanny (Verbasci flos),
kwiatu rumianku (Matrlcariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen islandlcus), ziela tymianku (Thyml herba) oraz ziela melisy
(Melissae herba), sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), ekstrakt z korzenia prawoślazu (Altheae radix), regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu.

Wartość odżywcza 100 ml. Wartość energetyczna 1121 kJ / 264 kcal. Białko 0,38 g. Węglowodany, w tym: cukry 65,5 g Tłuszcz, w tym:
kwasy tł. nasycone <0,1 g Sód 0,037 g.

Składniki 200 ml: Miód 12 400 mg, Extractum Compositum Balsam Jerozolimski, w tym ekstrakty z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos),
kwiatu lipy (Tiliae flos), kwiatu dziewanny (Herbasci flos), kwiatu rumianku (Malrlcariae flos), plechy porostu islandzkiego (Liehen
Islandicus), ziela tymianku (Thymi herba) oraz ziela melisy (Melissae herba) 6 596 mg, Sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus) 2
480 mg, Ekstrakt z korzenia prawoślazu (Althae radix) 496 mg.

Właściwości
Balsam Jerozolimski dla dzieci to syrop, który zawiera unikalną kompozycję ziół według zakonnej receptury, wspierających pracę układu
oddechowego i odpornościowego:
1) wpływa korzystnie na gardło oraz drogi oddechowe (prawoślaz, tymianek, porost islandzki),
2) pomaga łagodzić przeziębienie i kaszel (czarny bez),
3) ułatwia odkrztuszanie (lipa),
4) wspiera funkcjonowanie układu oddechowego i immunologicznego (rumianek, dziewanna).
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Przeznaczenie
Balsam Jerozolimski dla dzieci to preparat do postępowania dietetycznego w: stanach przeziębienia, grypy oraz infekcjach dróg
oddechowych, obniżonej odporności i w profilaktyce grypy.

Dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.

Sposób użycia
Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

U dzieci powyżej 3. roku życia stosować 3 razy dziennie po 5 ml.
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia stosować 3 razy dziennie po 10 ml lub każdorazowo wg wskazań lekarza.
Syrop można przyjmować w naturalnej postaci lub rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Produkt nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.
Produkt nie jest odpowiedni do przyjmowania jako jedyne źródło pożywienia.
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników syropu.
Produkt zawiera składniki naturalnego pochodzenia, które mogą być przyczyną pojawienia się opalizacji i osadu. Nie dyskwalifikuje to
produktu. Przed użyciem wstrząsnąć.

Masa netto
200 ml

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z
wymogami producenta.

Producent
PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITALNEGO
Krakowska 48
Kraków

 

Galeria
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