SIROP PENTRU COPII

Vitamina C contribuie la: funcționarea normală a sistemelor imunitar și nervos, metabolismul energetic normal,
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
UTILIZARE: de la 6 luni la 5 ani: 5 ml (o linguriță) pe zi,
dimineața; peste 5 ani: 10 ml (o lingură) pe zi, dimineața.
Agitați înainte de întrebuințare Se poate administra ca
atare sau diluat. După deschidere, a se păstra la frigider și
a se consuma în maximum 60 de zile. Suplimentele alimentare
nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna
și la vederea copiilor mici. Nerecomandat persoanelor alergice la propolis
sau la oricare dintre ingrediente.CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura
camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.
NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. AA 9683 / 2016
Deținător notificare și Producător:
www.cosmopharm.eu
COSMO
PHARM SRL
Cantitate Netă: 125ml
ASIGURAȚI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT
Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

®

COSMO PHARM

SUPLIMENT ALIMENTAR. Fără zahăr. Cu îndulcitor. Ingrediente:
apă puri cată, extract apos din fructe de Soc/Sambucus nigra, extract apos din ori de Tei/Tilia
platyphyllos, miere, extract din fructe de Acerola/Malpighia punicifolia, standardizat la 25% Vita®
mina C; suc concentrat de lămâie, extract de propolis, Bromelaină 80 GDU, Papaină 6.000 USP/mg,
guma xantan (agent de îngroșare), benzoat de sodiu, sorbat de potasiu (conservanți), sucraloză
(îndulcitor). Conține propolis. Valori nutriționale per 10 ml: 17,6 kj/4,14 kcal.
Informații nutriționale:
Cant./10ml %VNR*
1.400,00 mg **
Extract din fructe de Soc
1.400,00 mg **
Extract din flori de Tei
800,00 mg **
Miere
Extract din fructe de Acerola 172,80 mg **
43,20 mg 54,0
Vitamina
C
de
GUST E și
Extract de propolis
50,00 mg **
MIER IE
Bromelaină
40,00 mg **
LĂMÂ
Papaină
40,00 mg **
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.
ACȚIUNI: Siropul pentru copii este un complex de
®
ingrediente active naturale și e ciente, care contribuie
la funcționarea normală a sistemului imunitar.
Stimulează mecanismele de apărare în situații de
125 ml vulnerabilitate imunologică.
Supliment alimentar
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JU N I O R

