Minunino® rău de mișcare sirop
Supliment alimentar cu extract de ghimbir și zahăr
Ingrediente
100ml de sirop conțin: apă purificată, zahăr (îndulcitor), 0,120g extract uscat din rizom de Ghimbir(Zingiber officinalis), cu 5% gingeroli,
sorbat de potasiu (conservant), guma xantan (agent de îngroșare), acid citric monohidrat(corector de aciditate), aroma de tutti frutti.
Acțiune:
Minunino® rău de mișcare este un supliment alimentar cu extract din rizom de Ghimbir (Zingiber officinalis) recomandat atât copiilor cât
și adulților pentru eliminarea disconfortului creat de greată și vomă determinate de răul de mișcare din timpul călătoriilor.
Răul de mișcare apare îndeosebi la copii. Explicația este că, centrul echilibrului (localizat la nivelul urechii copilului) este imatur si, prin
urmare, starea de rău se instalează cu usurință aparând greața și voma.
Ghimbirul (Zingiber officinalis) este cunoscut de secole pentru proprietățile sale antiemetice. Contribuie la reducerea stării de greață și a
vomei determinate de cauze diferite (rău de miscare, inalțime, dispepsii după mese copioase).
De asemenea, poate fi utilizat cu prudenţă, cu acordul medicului, pentru combaterea greţurilor si vomei la femei în primul trimestru de
sarcină.
Minunino® rău de miscare contribuie la reducerea efectelor negative ale răului de mișcare (greață și vărsături) din timpul călătoriilor
(mașină, tren, avion, vapor).
Mod de utilizare:
Copii cu vârste de peste 3 ani: 5-10ml (1-2 lingurițe) - de până la 4 ori pe zi.
Adulți: 15ml (1 lingura), înainte sau în timpul călătoriei - de până la 4 ori pe zi.
Se recomandă să se bea puțină apă după administrare.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se depăsi porția zilnică recomandată.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
Conține zahăr. Nu se recomandă utilizarea de catre persoanele cu diabet zaharat sau cu alergie la ingredientele produsului.
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.
Produsul poate prezenta un sediment tipic substanțelor naturale. Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, in ambalajul original, ferit de lumină.
După deschidere, flaconul se păstrează la frigider și se consumă în maximum 28 de zile.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul lunii inscrise pe ambalaj (EXP.).
Mod de prezentare:
Cutie cu un flacon cu 100ml sirop, linguriță dozatoare și prospect.

Produs pentru:
Medimow Promo Center SRL
Str. Antigua nr.1, Corbeanca,
Ilfov, România

Producător
SC Laropharm SRL
Şoseaua Alexandriei nr.145 A,
Bragadiru, Ilfov, România

