Гербалор Кідс при кашлі
добавка дієтична
Гербалор Кідс при кашлі – рослинний сироп при сухому кашлі з чудовим смаком
малини для дітей віком від 3-х років та дорослих.
Протикашльова дія сиропу проявляється протягом 6-8 годин після застосування.
Містить активні рослинні компоненти:
Суцвіття липи (Tiliae inflorescentiae extractum aquosum) – підтримує природний імунітет
організму. Заспокоює подразнені ротову порожнину та горло при сухому кашлі.
Заспокійливо впливає на організм для досягнення оптимальної релаксації та спокійного,
здорового сну. Під час сезону застуд мобілізує природні захисні сили імунної системи.
Горобина чорноплідна (Аroniae melanocarpae) – проявляє антиоксидантні властивості.
Поліпшує захисні функції організму, підвищуючи опірність організму до інфекцій і
вірусів, допомагає організму прискорити процес одужання.
Склад, 100 г: суцвіття липи водний екстракт (Tiliae inflorescentiae extractum aquosum)
(1:5) – 25,0 г, горобина чорноплідна сік 65 % (Аroniae melanocarpae) – 1 г, цукралоза –
60,0 г, кислота лимонна моногідрат – 0,15 г, бензоат натрію – 0,10 г, сорбат калію –
0,15 г, малиновий ароматизатор – 0,10 г, декстрометорфан – 0,10 г, вода очищена –
13,4 г.
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки – 0,20 г, вуглеводи – 61,71 г,
жири – 0,10 г, цукри – 61,39 г. Енергетична цінність (калорійність) на 100 г
продукту: 1049,00 кДж (247,00 ккал).
Рекомендовано до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних
речовин рослинного походження для полегшення станів при захворюваннях верхніх
дихальних шляхів; сухому кашлі у дорослих та дітей; для підтримки природнього
імунного опору організму.
Вживати:
дітям від 3 до 6 років: по 2,5 мл сиропу 3 рази на добу;
дітям від 6 до 12 років: по 5 мл сиропу 3 рази на добу;
дітям старше 12 років та дорослим: 15 мл сиропу 3 рази на добу.
Особливості застосування.
Перед вживанням продукту флакон добре збовтати.
Осад в сиропі вказує на присутність натуральних інгредієнтів і не є дефектом продукту.
Застереження при застосуванні.
Не використовувати, якщо у Вас спостерігалась підвищена чутливість до будь-якого із
компонентів добавки.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Продукт не повинен використовуватися в якості замінника повноцінного харчування.
Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Не слід застосовувати сироп у випадку постійного застосування лікарських засобів, що
пригнічують діяльність центральної нервової системи.
Слід з обережністю застосовувати особам з порушеннями функції печінки.
Продукт містить сахарозу, слід з обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет.
Не слід вживати сироп вагітним жінкам чи під час годування груддю.

Продукт може викликати сонливість, тому слід з обережністю його вживати під час
керування автомобілем.
Не рекомендується вживати алкоголь під час застосування сиропу.
Умови зберігання: зберігати у захищеному від світла та недоступному для дітей місці,
при температурі не вище 25 °С.
Форма випуску: по 115 мл сиропу у флаконі 150 мл №1.
Маса нетто: 115 мл.
Без ГМО. Не є лікарським засобом.
Термін придатності: 2 роки.
Виготовлено: «Гербаполь-Люблін» С.А., вул. Діаментова 25, 20-470 Люблін, Польща
для Фармацевтичного заводу «Польфарма» С.А., вул. Пельплиньска 19, 83-200,
Старогард Гданьски, Польща, тел.: + 48 22 364 61 00, факс: + 48 22 364 61 02.
Представництво виробника в Україні, яке здійснює функції щодо прийняття
претензій від споживачів та несе відповідальність за якість, безпеку продукту:
Представництво «Фармацевтичний завод “Польфарма” С.А.» в Україні, 01004, м. Київ,
вул. Горького, 7-В, тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87, e-mail:
uaoffice@polpharma.com
Імпортери в Україні:
ТОВ «БаДМ», 49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10;
ТОВ «Вента. ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А,
тел. (056) 370 35 00;
СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10;
ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03.

