Minunino® laxativ sirop
Supliment alimentar. Cu îndulcitor natural.
Ingrediente
100ml sirop conțin: apă purificată, fructoză(îndulcitor), 7,5g suc concentrat de prune (Prunus domestica), 5g extract hidrogliceric 2:1 din
frunze de Nalbă-de-pădure (Malva sylvestris), 5g suc concentrat de mere (Malus domestica), 3g inulină, 1,160g pectine din mere, sorbat de
potasiu (conservant).
Acțiune
Minunino® laxativ sirop este un supliment alimentar cu extracte din plante, fibre și sucuri de fructe. Datorită conținutului bogat în
mucilagii, pectine din fructe, zaharuri și fibre produsul ajută la reglarea tranzitului intestinal la copii.
Sucul de prune, prin conținutul bogat în mucilagii, pectine, zaharuri are efect laxativ, ajută la reglarea tranzitului intestinal.
Extractul hidrogliceric de Nalbă-de-pădure are un efect emolient asupra mucoasei intestinale, facilitează activitatea peristalitică, ajută la
înmuierea scaunului.
Pectina extrasă din mere formează cu apa un gel cu rol favorabil în reglarea tranzitului intestinal.
Inulina este o fibră solubilă și un prebiotic care favorizează flora bacteriană aerobă, cu acțiune protectoare asupra mucoasei intestinale.
Combinația sinergică dintre extractul de Nalbă-de-pădure, sucurile concentrate de fructe și fibre ajută la reglarea tranzitului intestinal
în mod natural, favorizează eliminarea scaunului fără dureri.
Mod de utilizare:
Sugari 6 luni-1 an – 2,5ml pe zi, la nevoie, după masă
Copii 1-3 ani – 5ml pe zi, la nevoie, după masă
Copii 3-6 ani – 7,5ml pe zi, la nevoie, după masă
Copii 6-12 ani – 10ml pe zi, la nevoie, după masă
Adulți: 10-20ml pe zi, la nevoie, după masă
Produsul poate fi diluat cu apă sau alte lichide (ceai, lapte, suc, etc.).
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 alergie la oricare dintre ingredientele produsului.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să inlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.
Produsul poate prezenta un sediment tipic substanțelor naturale. Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
După deschidere, a se păstra la frigider și a se consuma în maximum 28 zile.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP):
Mod de prezentare:
Cutie cu un flacon a 100ml sirop, linguriță dozatoare (5ml) și prospect.
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