
INGREDIENTE / 20 ml: 
globulus, miere, extract apos din muguri de Pin/Pinus sylvestris, extract apos din rădăcină 
de Nalbă-mare/Althaea officinalis, extract apos din �ori de Lumânărică/Verbascum 
thapsus, extract apos din rădăcină de Echinacea/Echinacea purpurea, extract apos din 
părţi aeriene de Nalbă-de-pădure/Malva sylvestris, glicerină, aromă de caramel, acid citric 
(acidi�ant), benzoat de sodiu, sorbat de potasiu (conservanţi), gumă de xantan (agent de 
îngroșare), sucraloză (îndulcitor). Nu conţine alergeni. Valori nutriționale per 20 ml: 
33,6 kj/7,9 kcal.Fără zahăr. Cu îndulcitor. 

ACŢIUNI: Sirop pentru copii, cu gust de cara-
mel, este un complex de ingrediente active 
naturale și e�ciente, care contribuie la funcţio-
narea normală a sistemului imunitar. Stimu-
lează mecanismele de apărare și grăbește 
refacerea stării de sănătate a căilor respiratorii. 

Protejează, hidratează și calmează mucoasa cavi-
tăţii bucale și a gâtului. MOD DE UTILIZARE: de 
la 6 luni la 5 ani: 10 ml (o lingură) pe zi, dimineaţa; 
peste 5 ani: 20 ml (2 linguri) pe zi, dimineaţa. 
Agitaţi îna-inte de întrebuinţare. Se poate 
administra ca atare sau diluat. După deschidere, a 
se păstra la frigider și a se consuma în maximum 
60 de zile. 

NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. AA 9684 / 2016
Deținător notificare și Producător: 
COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu

Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

Cant./20mlInformații nutriționale:
Extract de Eucalipt
Extract de Echinacea
Extract de Pin

%VNR*
16.000,00 mg

400,00 mg
400,00 mg     

**
**
**

Extract de Lumânărică
Extract de Nalbă-mare
Extract de Nalbă-de-pădure

400,00 mg
400,00 mg
400,00 mg

**
**
**

COSMO PHARM
®

SI
RO

P 
PE

NT
RU

 CO
PI

I

NAS 
& 

GÂT
GUST de 

CARAMEL

Supliment alimentar 125 ml

apă puri�cată, extract apos din frunze de Eucalipt/Eucalyptus

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echili-
brată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru con-
sumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Nerecomandat  
persoanelor alergice la oricare dintre ingrediente. CONDIȚII DE PĂSTRARE: 
la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate. 

®Produs certi�cat într-un sistem de management ISO9001; ISO14001; ISO22000

ASIGURAȚI-VĂ 
CĂ SIGILIUL 

ESTE INTACT
125 mlCantitate Netă:

INGREDIENTE / 20 ml: 
globulus, miere, extract apos din muguri de Pin/Pinus sylvestris, extract apos din rădăcină 
de Nalbă-mare/Althaea officinalis, extract apos din �ori de Lumânărică/Verbascum 
thapsus, extract apos din rădăcină de Echinacea/Echinacea purpurea, extract apos din 
părţi aeriene de Nalbă-de-pădure/Malva sylvestris, glicerină, aromă de caramel, acid citric 
(acidi�ant), benzoat de sodiu, sorbat de potasiu (conservanţi), gumă de xantan (agent de 
îngroșare), sucraloză (îndulcitor). Nu conţine alergeni. Valori nutriționale per 20 ml: 
33,6 kj/7,9 kcal.Fără zahăr. Cu îndulcitor. 

ACŢIUNI: Sirop pentru copii, cu gust de cara-
mel, este un complex de ingrediente active 
naturale și e�ciente, care contribuie la funcţio-
narea normală a sistemului imunitar. Stimu-
lează mecanismele de apărare și grăbește 
refacerea stării de sănătate a căilor respiratorii. 

Protejează, hidratează și calmează mucoasa cavi-
tăţii bucale și a gâtului. MOD DE UTILIZARE: de 
la 6 luni la 5 ani: 10 ml (2 linguriţe) pe zi, 
dimineaţa; peste 5 ani: 20 ml (4 linguriţe) pe zi, 
dimineaţa. Agitaţi înainte de întrebuinţare. Se 
poate administra ca atare sau diluat. După 
deschidere, a se păstra la frigider și a se consuma 
în maximum 60 de zile. 

NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. AA 9684 / 2016
Deținător notificare și Producător: 
COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu

Lot nr.:
A se consuma, de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

Cant./20mlInformații nutriționale:
Extract de Eucalipt
Extract de Echinacea
Extract de Pin

%VNR*
16.000,00 mg

400,00 mg
400,00 mg     

**
**
**

Extract de Lumânărică
Extract de Nalbă-mare
Extract de Nalbă-de-pădure

400,00 mg
400,00 mg
400,00 mg

**
**
**
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Supliment alimentar 125 ml

apă puri�cată, extract apos din frunze de Eucalipt/Eucalyptus

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă 
variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată 
pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Nereco-

CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate. 
mandat  persoanelor alergice la oricare dintre ingrediente. 

®

Produs certi�cat într-un sistem de management ISO9001; ISO14001; ISO22000
ASIGURAȚI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT

125 mlCantitate Netă:
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