Minunino® febră sirop
Supliment alimentar cu îndulcitor natural
Ingrediente
100ml sirop conțin: Apă purificată, fructoză (îndulcitor), 1,94g extract uscat 6-7:1 din flori de Tei (Tilia cordata), celuloză
microcristalină (agent de îngroșare), sorbat de potasiu (conservant), acid citric monohidrat (corector de aciditate), aromă
de fragi.
Acțiune
Minunino® febră sirop conține extract din flori de Tei, a căror componente sunt cunoscute și utilizate din cele mai vechi
timpuri pentru proprietățile de stimulare a transpirației. Transpirația este un mecanism fiziologic normal, declanșat cel
mai frecvent datorită creșterii temperaturii corporale. Prin acest mecanism de scădere a febrei instalate din cauze diverse,
se reglează și păstrează temperatura constantă și se impiedică supraîncălzirea organismului.
De asemenea, unele componente din extractul din flori de Tei au proprietăți calmante și de înlăturare a durerii provocate
de spasmele de la nivelul intestinelor/tractului digestiv și respirator, inducând un somn liniștitor și odihnitor și o respirație
ușoară.
Mod de utilizare:
Copii cu vârsta de la 6 luni până la 1an: câte 2,5ml sirop de 2 ori pe zi (doar la recomandarea medicului).
Copii cu vârsta de la 1 până la 3 ani: câte 5ml sirop de 2-3 ori pe zi (doar la recomandarea medicului).
Copii cu vârsta de peste 3 ani: câte 7,5ml sirop de 3-4 ori pe zi.
Adulți: câte 10ml sirop de 3-4 ori pe zi.
Se recomandă utilizarea continuă timp de 5-7 zile.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemana 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).
Mod de prezentare
Cutie cu un flacon a 100ml sirop, linguriță dozatoare (5ml) și prospect.
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