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Sambucol Junior syrop 120ml
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Adamed Pharma

Postać syrop

Substancja
czynna

bez czarny, cynk, witamina C

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Dlaczego Sambucol ?

Sambucol® to bezpieczny i skuteczny produkt do postępowania dietetycznego w stanach:

przedgrypowych
grypy
przeziębienia

W celu wspomagania naturalnych funkcji układu immunologicznego

Sambucol® zawiera Antivirin® - Aktywny składnik wyizolowany z owoców czarnego bzu, który wspomaga organizm w stanach
zwiększonego ryzyka infekcji wirusowej.

Sambucol® ma działanie potwierdzone w badaniach naukowych

Pacjenci z grupy przyjmującej Sambucol® osiągnęli znaczącą poprawę 4 dni wcześniej niż pacjenci z grupy placebo.

Sambucol® to naturalny produkt
Sambucol® jest polecany przez pediatrów w grypie i przeziębieniu
Sambucol® zdobył zaufanie milionów ludzi na całym świecie
Sambucol® to produkt dla całej rodziny

Jak działa Sambucol
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Jak wirus wnika do organizmu?

Wirusy mają jeden cel: rozmnażanie. Do tego celu potrzebują żywego organizmu. Wirus dostaje się do naszego organizmu za
pomocą białka hemaglutyniny. Jest to białko znajdujące się na powierzchni wirusa. Następnie wirus pokonuje wszelkie bariery,
rozmnaża się i tym sposobem, w bardzo prosty sposób rozprzestrzenia się w organizmie.

Jak działa Antivirin® zawarty w produkcie Sambucol®?

Antivirin® "oblepia" wirusa, w tym białko hemaglutyninę. Dzięki temu wirus nie jest w stanie wniknąć do naszego organizmu.
Infekcja zostaje zahamowana.

A co to oznacza dla osoby z objawami grypy?

Pacjenci z grupy przyjmującej Sambucol® osiągnęli znaczącą poprawę 4 dni wcześniej niż pacjenci z grupy placebo.*

Sambucol Zawiera:

standaryzowany ekstrakt z owoców czarnego bzu
witamina C
cynk

Stosowanie:

Dzieci powyżej 6 roku życia:

w stanach grypy i przeziębienia: 5-10ml (jedna-dwie łyżeczki) dwa razy dziennie
profilaktycznie: 5ml (jedna łyżeczka) raz dziennie

UWAGA!

Produktu Sambucol® nie należy popijać, ponieważ jego działanie, dzięki wyjątkowo gęstej konsystencji rozpoczyna się już w górnych
drogach oddechowych.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Consumer Healthcare S.A.
ul. Pieńków 149
05-152 Czosnów
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