Ulotka informacyjna

SINOS®

dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
syrop dla dzieci powyżej 2 roku życia o smaku malinowym

Co wyróżnia SINOS®
W trosce o zatoki i uszy
Preparat dla dzieci SINOS® oparty jest na naturalnych
składnikach, które przynoszą ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg oddechowych1 i ułatwiają oddychanie2, jak również wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
ucha środkowego3.
Dodatkowo SINOS® wspomaga organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego4 oraz
dzięki obecności ksylitolu, dba o uzębienie dzieci, poprzez
wpływ na mineralizację ich zębów.
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego przynosi ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg oddechowych, dodatkowo
wspomaga układ immunologiczny.
Ekstrakt z ziela werbeny wpływa kojąco na jamę ustną,
gardło, krtań i struny głosowe w przypadku ich podrażnienia.
Ekstrakt z korzenia goryczki działa wzmacniająco i stymulująco na organizm, zwiększając poziom energii.
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej wpływa
kojąco na gardło, ułatwia oddychanie. Dodatkowo wspiera
układ odpornościowy oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie uszu.
Ekstrakt z owoców aceroli stanowi bogate źródło witaminy C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Ksylitol naturalny cukier pozyskiwany z drzewa brzozy.
Charakteryzuje się korzystnym działaniem na zęby, poprzez
wpływ na ich mineralizację.

1 Działanie dotyczy ekstraktu z kwiatu bzu czarnego

2 Działanie dotyczy ekstraktu z dziewanny wielkokwiatowej
3 Działanie dotyczy ekstraktu z dziewanny wielkokwiatowej
4 Działanie dotyczy witaminy C, której źródłem jest ekstrakt z owoców aceroli

Wartość energetyczna, odżywcza oraz zawartość składników charakteryzujących produkt:
Wartość odżywcza

100 ml

10 ml

Wartość energetyczna (kJ/kcal)

1309 kJ /
308 kcal

131 kJ /
31 kcal

Białko

<0,5 g

0g

Węglowodany
w tym cukry

76 g
76 g

7,6 g
7,6 g

Tłuszcze
W tym nasycone kwasy tłuszczowe

<0,5 g
<0,5 g

0g
0g

Błonnik pokarmowy

<0,5 g

0g

Sól

<0,01 g

0g

Ekstrakt z owoców aceroli
w tym witamina C

800 mg
320 mg

80 mg
32 mg*

Ksylitol

520 mg

52 mg

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego

500 mg

50 mg

Ekstrakt z ziela werbeny

300 mg

30 mg

Ekstrakt z kwiatu dziewanny
wielkokwiatowej

200 mg

20 mg

Ekstrakt z korzenia goryczki

100 mg

10 mg

*%RDA: 40% zalecanego dziennego spożycia na witaminę C

Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, woda, zagęszczony sok aroniowy, ekstrakt z owoców aceroli, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, ksylitol - substancja słodząca,
ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, ekstrakt z ziela werbeny,
aromat malinowy, ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej, benzoesan sodu - substancja konserwująca, ekstrakt
z korzenia goryczki.
Zalecana porcja do spożycia i sposób użycia:
Zaleca się podawanie preparatu u dzieci powyżej 2 roku
życia: 1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę, w godzinach po-

rannych i wczesno popołudniowych. Syrop należy wstrząsnąć przed spożyciem. Do produktu dołączona jest łyżeczka z miarką, pozwalająca na precyzyjne odmierzenie i podawanie syropu. Nie stosować po upływie daty minimalnej
trwałości podanej na opakowaniu.
Środki ostrożności i przeciwskazania:
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Ważna informacja:
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego. Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 2 roku
życia.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25 °C) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data minimalnej trwałości i numer partii umieszczone z boku opakowania.
Zawartość: 120 ml
Producent:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o. o.
ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym

Preparat do postępowania dietetycznego w stanach:
• niedrożnych zatok przynosowych
• infekcji ucha środkowego

Poznaj inne nasze syropy dla dzieci:
SAMPELIN® – preparat do postępowania dietetycznego
w stanach przeziębienia i grypy.

ZATOGRIP® – preparat do postępowania dietetycznego
w stanach nieżytu nosa oraz infekcji wirusowych.

