Minunino® tuse uscată sirop
Supliment alimentar cu îndulcitor
Ingrediente
100ml sirop conțin: sorbitol lichid (îndulcitor), apă purificată, 0,6g extract apos uscat 4:1(maltodextrina de porumb) din tal
de Lichen de piatră (Cetraria islandica), benzoat de sodiu (conservant), guma xantan (agent de îngroșare), acid citric
monohidrat (corector de aciditate), aromă de lămâie.
Acțiune
Minunino® tuse uscată sirop contribuie la menținerea stării de sănătate a căilor respiratorii superioare.
Lichenul de piatră cunosut si sub denumirea de muşchi de Islanda, este o plantă care creşte pe stânci, în zona alpină.
Extractul de Lichen de piatră conține cantități mari de mucilagii hidrosolubile, care ajută la stimularea și fluidificarea
secrețiilor bronhice și au efect emolient asupra mucoasei cavității bucale și gâtului, calmând iritația și tusea uscată.
Extractul de Lichen de piatră, având acţiune expectorantă, este de ajutor pentru menţinerea funcţionării normale a căilor
respiratorii.
Mod de utilizare:
Copii cu vârsta de la 1 până la 4 ani: câte 1/2 linguriță (2,5 ml) de 3-4 ori pe zi
Copii cu vârsta de la 4 până la 10 ani: câte 5ml sirop de 3-4 ori pe zi.
Copii cu vârsta de la 10 până la 16 ani: câte 10ml sirop de 3-4 ori pe zi
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de peste 16 ani: câte 15ml sirop, de 3-4 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.
Conține îndulcitor. Consumul excesiv poate cauza efecte laxative.
Nu se recomandă utilizarea de către persoanele cu alergie la ingredientele produsului.
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată și un stil de viață sănătos.
Produsul poate prezenta un sediment tipic substanțelor naturale. Se recomandă agitarea flaconului înainte de utilizare.
După deschidere, a se păstra la frigider şi a se consuma în maximum 28 de zile.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
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 și prospect.
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