Minunino® digestiv sirop
Supliment alimentar cu îndulcitor natural
Ingrediente:
Apă purificată, fructoză (îndulcitor), glicerină, celuloză microcristalină (agenți de îngroșare), extract uscat 4:1 din fructe de Fenicul
(Foeniculum vulgare), extract apos uscat 4:1 din frunze de Mentă (Mentha piperita), extract apos uscat 4:1 din rădăcină de Cicoare (Cichorum
intybus), extract uscat hidroetanolic 4:1 din rădăcină de Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra), cu min 1% acid glicirizic, p-hidroxibenzoat de metil
și butilhidroxianisol (conservanți), acid citric monohidrat (corector de aciditate), aromă de lamâie, extract uscat din semințe de Grapefruit
(Citrus paradisi), cu min. 45% bioflavonoide, edetat disodic (stabilizator), ulei esențial de Mentă (Mentha piperita).
Acţiune:
Minunino® digestiv sirop este un supliment alimentar cu extracte din plante atent selecționate pentru a asigura confortul digestiv,
funcționarea normală a organismului și fortificarea sistemului imunitar al copilului.
Produsul elimină flatulența și asigură buna funcționare a peristaltismului intestinal.
Extractul de Fenicul contribuie la îmbunătățirea digestiei și a absorbției subtanțelor nutritive și ajută la combaterea flatulenței.
Extractul din rădăcină de Cicoare are proprietăți deosebite asupra tractul digestiv (ajută la reglarea poftei de mâncare și a metabolismului,
combate balonarea, stimulează secreția gastrică) si consolidează imunitatea organismului.
Extractul din rădăcini de Lemn-dulce ajută la eliminarea gazelor intestinale și la diminuarea crampelor, după consumul de alimente,
sustine funcționarea normală a digestiei și menține tranzitul intestinal normal. Lemnul-dulce este benefic pentru sănătatea tractului
digestiv, mai ales în cazul acidității crescute a sucului gastric.
Extractul din frunze si parti aeriene de Mentă are acțiune de relaxare a musculaturii netede a tractului digestiv și contribuie la funcționarea
normală a sistemelor digestiv si hepatobiliar.
Extractul de semințe de Grapefruit, prin flavonoidele pe care le conține, reprezintă un mijloc natural de susținere a imunității
organismului, ajută digestia, imbunatățește peristaltismul intestinal și accelerează metabolismul.
Utilizare:
Copii cu vârsta de la 6 luni până la 3 ani: câte 2,5 ml de 2 ori pe zi, după mese.
Copii cu vârste de peste 3 ani: câte 5 ml de 3ori pe zi, după mese.
Mențiuni și atenționări speciale:
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
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.
După deschidere, flaconul se păstrează la frigider și se consumă în maximum 28 de zile.
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei inscrise 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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