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БІОЛОГІЧНО-АКТИВНА ДОБАВКА
Рідкий продукт зі смаком малини для дітей
віком понад 6 років
- підтримка імунітету1, 6
- підтримка дихальної системи2, 5
- підтримка горла та ротової порожнини3, 4
ZATOGRIP JUNIOR – це подвійна сила завдяки
поєднанню
стандартизованих
рослинних
екстрактів кореня африканської герані та плодів
бузини.
Інгредієнти
продукту
ZATOGRIP
JUNIOR
підтримують організм у належному функціонуванні
імунної системи синергічним та природним шляхом.
Рослинні екстракти продукту ZATOGRIP JUNIOR
підтримують
дихальну
систему,
сприятливо
впливаючи на слизову оболонку горла, гортані та
голосових зв'язок, а також підтримують правильну
роботу ротової порожнини.

Екстракт кореня африканської герані
підтримує дихальну систему, включаючи
горло, природним чином підтримує її
функціонування.
Екстракт трави вербени заспокоює ротову
порожнину і горло.
Екстракт ісландського лишайника містить
слизові речовини, які утворюють захисну
оболонку, сприятливо впливаючи на слизову
оболонку горла, гортані та голосових зв'язок.
Екстракт кореня первоцвіту підтримує
роботу верхніх дихальних шляхів, має
заспокійливий вплив на горло.
Цинк і вітамін D допомагають правильному
функціонуванню імунної системи.

Опис інгредієнтів:
Екстракти плодів і квітів бузини
підтримують правильне функціонування
системи.

імунної

Склад рекомендованої добової норми:
Інгредієнт
Екстракт плодів бузини, що еквівалентно
4 г плодів бузини
- в тому числі поліфеноли
Екстракт ісландського лишайника
Екстракт кореня первоцвіту
Екстракт квітів бузини
Екстракт трави вербени
Екстракт квіток дивини
Екстракт кореня африканської герані
- в тому числі умкалін
Цинк
Вітамін D

10 мл

РДН*

500 мг

-

20 мг
200 мг
50 мг
50 мг
40 мг
40 мг
30 мг
0,09 мг
10 мг

100%

10 мкг

200%

*%РДН: рекомендована добова норма споживання середньою дорослою особою

Інгредієнти:
вода, глюкозно-фруктозний сироп, екстракт плодів
бузини (Sambucus nigra), екстракт ісландського
лишайника (Cetraria islandica (L.), Екстракт кореня
примули (Primula veris), екстракт квітів бузини
(Sambucus nigra), стабілізатор - ксиліт, регулятор
кислотності - лимонна кислота, цинк (лактат цинку),
екстракт квіток дивини ведмеже вухо (Verbascum
thapsus), екстракт трави вербени лікарської
(Verbena officinalis), натуральний ароматизатор,
Екстракт
кореня
пеларгонії
африканської
(Pelargonium sidoides), консерванти - сорбат калію,
загущувач - ксантанова камедь, порошок сухих
плодів малини, вітамін D (холекальциферол).
Рекомендована добова доза, необхідна для
отримання корисного ефекту:
1 чайна ложка (5 мл) двічі на день, вранці та в
першій половині дня.

Не застосовувати при підвищеній чутливості до
будь-якого з інгредієнтів БАД. Продукт не
призначений для вагітних і годуючих груддю жінок.
Продукт не можна використовувати як заміну
різноманітного харчування та здорового способу
життя.
Збалансоване харчування та спосіб життя важливі
для правильного функціонування організму.
Перед використанням рекомендується провести
аналіз крові на 25-(OH)D і проконсультуватися з
лікарем або фармацевтом щодо результатів
дослідження.
Найкраще вжити до:
Дата мінімального терміну придатності та номер
партії вказані у верхній частині упаковки.

Спосіб використання:
Перед вживанням продукт необхідно збовтати.
Продукт постачається з мірною скляночкою, яка
дозволяє точно відміряти та вжити продукт. Перед
подачею розвести в 5 мл рідини (вода, чай, сік).
Продукт
містить
інгредієнти
природного
походження, які можуть викликати утворення осаду.
Це не впливає на якість продукту.

Зберігання.
Зберігати при кімнатній температурі (15-25 °С) у
темному та сухому місці, недоступному для
маленьких дітей. Після першого відкриття продукт
слід використати протягом 30 днів.

Попередження!
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

Виробник:
Фармацевтичне підприємство LEK-AM Sp. z o.o.
вул. Остшиковізна 14A, 05-170 Закрочим

Вміст нетто:
120 мл

дізнайтеся про інші продукти лінії ZATOGRIP

краплі для
дітей віком
понад 6
місяців

1

Біологічноактивна добавка

Біологічноактивна добавка

Біологічноактивна добавка

Рідкий
продукт
для дітей
віком
понад 3
років

Сироп для
дітей віком
понад 1 року

Дія стосується екстракту плодів бузини
Дія стосується екстракту кореня
африканської герані
3
Дія стосується екстракт трави вербени лікарської

2

Біологічно-активна
добавка

4

таблетки,
вкриті
оболонкою,
для дорослих і
дітей віком
понад 12 років

Дія стосується екстракт ісландського
лишайника
Дія стосується екстракт кореня первоцвіту
6
Дія стосується цинку та вітаміну D

5

