Minunino® tuse şi expectoraţie coacăze sirop
Supliment alimentar cu zahăr
Ingrediente
100ml sirop conțin: zahăr (îndulcitor), apă purificată, 1,5g extract uscat 4:1 din fructe de Coacaz-negru (Ribes nigrum),
0,469g extract uscat 4:1 din rădăcină de Nalbă-mare (Althaea officinalis), 0,391g extract uscat hidroetanolic 4:1 din flori
de Tei (Tilia cordata), 0,328g extract hidroetanolic uscat 10:1 (10% maltodextrina) din părți aeriene de Cimbru-de-cultură
(Thymus vulgaris) gumă xantan (agent de îngroșare), benzoat de sodiu (conservant), aromă de coacaze, acid ascorbic
(antioxidant), acid citric monohidrat (corector de aciditate).
Acțiune
Minunino® tuse și expectorație coacăze sirop este un produs din plante benefic pentru sănătatea căilor respiratorii,
ajută în calmarea tusei seci şi stimularea expectorației.
Cimbrul-de-cultură contribuie la fluidificarea și eliminarea mucusului bronșic, fiind folosit in mentinerea cailor respiratorii
superioare. Cu o faimă străveche, Cimbru-de-cultură este una din cele mai folosite plante medicinale din lume. Încă din
Evul Mediu au început să fie fabricate, prin distilare, uleiurile esentiale din Cimbru-de-cultură,
Nalba-mare conţine substanţe mucolitice care hidratează şi protejează mucoasa cavităţii bucale şi a gâtului, ajutând la
calmarea acceselor de tuse și la curățarea bronhiilor.
Florile de Tei au efect protector asupra gâtului, ajută la reducerea iritației prin mucilagiile şi flavonoidele pe care le
conţine, fiind astfel de mare ajutor pentru menţinerea funcţionării normale a căilor respiratorii superioare.
Fructele de Coacăz-negru conțin cantități mari de vitamina C și pigmenți antocianici, substanțe care susţin capacitatea
funcţională a sistemul imunitar şi protejează organismul împotriva acţiunii nocive a radicalilor liberi.
Combinaţia ingredientelor naturale din compoziţia produsului este un bun ajutor în reducerea iritaţiilor în gât care
provoacă tusea.
Mod de utilizare:
Copii cu vârsta de la 1 la 3 ani:câte ½ linguriță(2,5ml) de 3 ori pe zi.
Copii cu vârsta de peste 3 ani: câte 1 linguriţă (5ml) de 3 ori pe zi;
Adulţi: câte 1 lingură (10 ml) de 3 ori pe zi
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Contine zahăr.
Nu se recomandă utilizarea de către persoanele cu diabet zaharat sau cu alergie la ingredientele produsului. Produsul este
un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască 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 şi a se consuma în maximum 28 de zile.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP):
Mod de prezentare
Cutie cu un flacon a 100ml sirop, însoțit de linguriță dozatoare și prospect.
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