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Bambi Symbiflor

404,00 Kč
351,30 Kč bez DPH

Popis
Doplněk stravy, sirupový komplex s rostlinnými výluhy pro děti. Doplněk stravy pro děti,
který pečuje o normální střevní prostředí.

Složení: invertní sirup (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy), rostliny: oves setý – semeno
(Avena sativa L.), mrkev obecná – kořen (Daucus carota L.), libeček lékařský – list (Levisticum
officinale Koch), len setý – semeno (Linum usitatissimum L.), kys. askorbová (vitamin C), přírodní
citronové aroma. Nutriční hodnoty ve 100ml: energie 371 kcal/1577 kJ, bílkoviny 0, cukry 92,75 g,
tuky 0, rostliny 10 mg.
Množství: 100 ml
Užívání:
Doporučené dávkování: děti od 3 do 8 let – 1x denně 2,5 ml, děti od 9 do 15 let – 2x denně 2,5 ml,
osoby nad 15 let – 2x denně 5 ml. Použití: k dávkování použijte přiloženou odměrku, jinak může po
kontaktu s ústy dojít ke kontaminaci výrobku. Dvacet minut před užitím a po užití sirupu nejíst, nepít
čaj ani jiné aromatizované nápoje a nepoužívat výrobky obsahující mentol. Možno zapíjet čistou
vodou. Nepoužívat kovovou lžičku. Pokud užíváte současně více preparátů Joalis, je nutné mezi
užitím dodržovat pauzu 1 min.
Uchovávání: skladujte při teplotě od 5 do 25° C. Preparát by neměl být vystaven přímému
slunečnímu záření ani silnému elektromagnetickému poli. Neskladujte jej proto ve vzdálenosti méně
než pět centimetrů od mikrovlnné trouby, lednice, televize, mobilního telefonu apod. Obsah
preparátu nesmí přijít do styku s kovy a aromatickými potravinami.

Upozornění:
Není určeno dětem do 3 let ani těhotným a kojícím ženám. Tento přípravek není lék a nemůže proto

nahradit léky předepsané lékařem. Není určeno jako náhrada pestré a vyvážené stravy.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládat mimo dosah dětí.
Tento doplněk stravy je otestován oficiální institucí na toxicitu bez jakéhokoliv negativního účinku.
Posudek SZÚ čj. 2016/2011 EX 110 958, notifikováno na MZd ČR pod č.xxx.
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