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ZATOGRIP junior 6+ syrop 120ml
 

Cena: 24,62 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Lekam

Postać syrop

Substancja
czynna

acerola, bez czarny, cynk, dziewanna,
pelargonia afrykańska, pierwiosnek,
polifenole, porost islandzki, umckalina,
werbena, witamina C, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dzieci, od 6 roku życia

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 odpornościowego¹. Ekstrakty roślinne produktu ZATOGRIP junior wspierają układ oddechowy, w tym gardło², korzystnie działając
na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych³, jak również wspomagają prawidłowe funkcjonowanie jamy ustnej⁴.

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

Zawiera wysokiej jakości standaryzowane ekstrakty roślinne6
Bez barwników, z naturalnym aromatem
Naturalny malinowy smak pochodzący z sproszkowanych owoców malin

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego efektu:

1 łyżeczka (5ml) 2 razy na dobę (w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych).

Skład zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia:

SKŁADNIKI w 10 ml RWS%
Ekstrakt z owoców
czarnego bzu,

500 mg –
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SKŁADNIKI w 10 ml RWS%
co stanowi ekwiwalent 4g
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%

*%RWS: referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych

¹ 1 Dotyczy cynku, witaminy D i witaminy C, której źródłem w produkcie jest ekstrakt z owoców aceroli
² Dotyczy ekstraktu z korzenia pelargonii afrykańskiej, ekstraktu z werbeny, ekstraktu z pierwiosnka lekarskiego
³ Dotyczy ekstraktu z porostu islandzkiego
⁴ Dotyczy ekstraktu z kwiatów i owoców bzu czarnego, ekstraktu z werbeny

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:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
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