Fitotussin szirup
150 ml
5%V/V alkoholt tartalmaz
Egészség és védelem a természet kincsével
Étrend-kiegészítő termék
Laktózmentes!
A Fitotussin szirup ötvözi a lándzsás útifű és a kakukkfű légutakra gyakorolt jótékony
hatásait, segíti a torok és mellkas egészségének fenntartását, valamint hozzájárul az
immun-rendszer megfelelő működéséhez. A bors-menta illóolaj kellemes ízt ad.
Hármas hatás:
 légutakra gyakorolt jótékony hatás
 segíti a torok és mellkas egészségének fenntartását
 hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez
Adagolás:
Felnőtteknek: napi 3x15 ml.
Gyermekeknek (3 éves kor fölött): napi 3x5 ml.
Mellékelt adagolópohárral kimérhető.
Figyelmeztetés: Cukorbetegeknek a készítmény alkalmazása nem ajánlott! Mentol és alkohol
tartalma miatt 3 éves kor alatt, illetve az arra érzékeny egyéneknek a szirup fogyasztása nem
ajánlott! Várandós és szoptatós kismamák, valamint pajzsmirigy-elégtelenségben szenvedők
ne használják! Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a
kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
Minőségét megőrzi: Felbontás után 3 hónapig fogyasztható a lent jelölt tárolási körülmények
között tartva.
Tárolás: 15-25°C-on fénytől védett, száraz helyen, gyermekek elől elzárva.
Összetevők (100 g-ra): szacharóz, víz, kakukkfű növény alkoholos kivonata (6,0 g), lándzsás
útifű levél alkoholos kivonata (6,0 g), színezék (karamell), alkohol, tartósítószerek (metilparahidroxi-benzoát, szorbin-sav), borsmenta illóolaj (0,04 g).
Tápanyagok/hatóanyagok a napi adagban
Energia
Fehérje
Szénhidrát
ebből cukor
fruktóz
glükóz
szacharóz
Zsír
Telített zsírsavak
Élelmi rost
Nátrium
Kakukkfű alkoholos kivonata
Lándzsás útifű alkoholos kivonata

Napi adag felnőtteknek (3x15 ml)
109,2 kcal (458,8 kJ)
0,11 g
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26,7 g
2,9 g
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20,8 g
0,04 g
0,015 g
0,27 g
3,09 mg
3,3 g
3,3 g
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Napi adag gyermekeknek 3 éves kor fölött
(3x5 ml)
36,4 kcal (152,9 kJ)
0,04 g
8,9 g
8,9 g
1,0 g
1,0 g
6,9 g
0,01 g
0,005 g
0,09 g
1,03 mg
1,1 g
1,1 g

