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Lokomotiv Syrop Suplement diety 130 ml
 

Cena: 15,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 130 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Zingiberis rhizoma extractum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Suplement diety Lokomotiv w płynie zawiera wyciąg z kłącza imbiru, który utrzymuje komfort (brak odczuć wymiotnych, skołowania)
podczas podróży samochodem, statkiem czy samolotem. Płyn Lokomotiv można podawać już nawet 3-latkom.

Składniki
woda, cukier, wyciąg z kłącza imbiru, substancja konserwująca: benzoesan sodu, aromat, wyciąg ze skórek czerwonych winogron,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, barwnik: koszenila

Wartości odżywcze
5 ml 15 ml 20 ml 40 ml 60 ml

Wyciąg z kłącza
imbiru

30 mg 90 mg 120 mg 240 mg 360 mg

Dawkowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 3 roku życia: 5-10 ml (1-2 łyżeczki), dorośli: 15 ml (1 łyżka) przed podróżą lub w czasie jej trwania - do 4
razy na dobę. Zaleca się popić niewielką ilością wody. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Nieznaczne zmętnienie preparatu nie stanowi wady produktu, ponieważ preparat zawiera ekstrakt roślinny.

Produkt rozcieńczyć.
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Plastikowa butelka gwarantuje bezpieczeństwo stosowania podczas podróży.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Nie chłodzić, nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Przeciwwskazaniem do stosowania jest uczulenie na którykolwiek ze składników syropu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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