Minunino® alergie sirop
Supliment alimentar cu îndulcitor natural
Ingrediente
100ml sirop conțin: apă purificată, fructoză (îndulcitor), extract hidroglicerinat 2:1 din frunze de Coacăz-negru (Ribes Nigrum L.), extract
uscat din fructe de Acerola (Malpighia glara L.), cu 50% vitamina C, extract apos uscat 4:1 (maltodextrină) din părți aeriene de
Trei-frați-pătați (Viola Tricolor L.), extract uscat 4:1 din rădăcină de Urzică (Urtica Dioica), gumă xantan (agent de îngroșare), acid citric
monohidrat (corector de aciditate), aromă de coacăze.
Acțiune:
Minunino® alergie este un supliment alimentar cu extracte vegetale din plante recomandat în menținerea sănătății organismului în
condițiile expunerii la acțiunea agenților nocivi (praf, polen, febra fânului).
Extractul de Trei-frați-pătați (Viola tricolor) contribuie la reglarea funcționării sistemulului imunitar, ajută la diminuarea intensității
reacțiilor alergice .
Extractul de Coacăz-negru (Ribes nigrum) ajută la stimularea glandei suprarenale determinând secreția unor hormoni cu proprietăți
antialergice.
Extractul de Urzică (Urtica dioica) elimină disconfortul creat de alergiile sezoniere - senzaţia de prurit ocular (ochii care curg, sunt înroşiţi
şi prezintă mâncărimi)
Extractul de Acerola (Malphigia glabra), pe lângă gustul plăcut pe care îl conferă produsului, este un antioxidant natural și contribuie, prin
conținutul de Vitamina C, la funcționarea normală a sistemului imunitar.
Minunino alergie, prin combinația sinergică de extracte naturale, susține natural reglarea și funcționarea sistemului imunitar, este un bun
ajutor în manifestări alergice de diverse tipuri.
Mod de utilizare:
Copii cu vârsta de la 6 luni până la 1 an: 1/2 linguriţă (2,5ml) de 2 ori pe zi, după mese.
Copii cu vârste între 1și 3 ani: 5ml de două ori pe zi, după mese.
Copii cu vârste între 3 și 6 ani: 7,5ml de două ori pe zi, după mese.
Copii cu vârste de peste 6 ani și adulți: 10ml de două ori pe zi, după mese.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Conține îndulcitor. Consumul excesiv poate cauza efecte laxative.
Nu se recomandă utilizarea de către persoanele cu diabet zaharat sau cu alergie la oricare dintre ingredientele produsului.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată și un stil de viață sănătos.
Produsul poate prezenta un sediment tipic substanțelor naturale. Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare.
După deschidere, a se păstra la frigider şi a se consuma în maximum 28 de zile.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP):
Condiţii de păstrare:
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de lumină.
Mod de prezentare:
Cutie cu un flacon cu 100ml sirop, linguriță dozatoare (5ml) și prospect.
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