SIROP PENTRU COPII

a vederii. A nul: menţine sănătatea și funcţia ochiului; sprijină
acuitatea vizuală; susţine funcţia retinei; ajută la protejarea
ochilor. Vitamina E: contribuie la protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ. Vitamina A, Vitamina B2, Zincul: contribuie
la menţinerea vederii normale.
MOD DE UTILIZARE: de la 6 luni la 5 ani: 10 ml (două linguriţe)
pe zi; peste 5 ani: 20 ml (patru linguriţe) pe zi. Agitaţi înainte de
întrebuinţare. Se poate utiliza ca atare sau diluat. După deschidere,
a se păstra la frigider și a se consuma în maximum 60 de zile.
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.
Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingrediente. CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.
NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. AA 11093 / 2017
Deținător notificare și Producător:
COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
ASIGURAȚI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT
125ml
Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

®

COSMO PHARM

INGREDIENTE/20 ml: apă; extract apos 25:1 din părţi aeriene de Silur/Iarba-de-Ochi/Euphrasia oﬃcinalis; extract
apos 25:1 din frunze de Ginkgo biloba/Ginkgo biloba; suc concentrat de a ne/Vaccinium myrtil us; gumă xantan (agent
de îngroșare); benzoat de sodiu, sorbat de potasiu (conservanţi); dl-alfa tocoferol (vitamina E); acid citric (acidi ant);
zeaxantină 5% (extract din ori de Crăiţe/Tagetes erecta); sulfat de zinc; acetat de retinil (vitamina A); luteină 20%
(extract din ori de Crăiţe/Tagetes erecta); sucraloză (îndulcitor); ribo avină (vitamina B2). Nu conţine alergeni. Valori
nutriționale per 20 ml: 5,4 kj/1,26 kcal. Fără zahăr. Cu îndulcitori.
Cant./20ml %VNR*
Informații nutriționale:
6500,00 mg **
Extract apos 25:1 din părți aeriene de Silur/
Iarbă-de-ochi (echivalent a 10,4 mg extract uscat)
Extract apos 25:1 din frunze de Ginkgo biloba 6500,00 mg **
(echivalent a 10,4 mg extract uscat)
Suc concentrat de afine
350,00 mg **
de
Vitamina E
8,00 mg 67
GUST E
Zinc
1,50 mg 15
N
I
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A
Luteină
1,00 mg **
Zeaxantină
0,75 mg **
Vitamina B2
0,70 mg 50
Vitamina
A
488,00
mcg 61
®
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.
ACȚIUNI: Silurul/Iarba-de-ochi: pentru menţinerea funcţiilor vederii și a retinei. Ginkgo biloba: utilă în special pen125 ml tru ochi și urechi; contribuie la buna funcţionare a auzului și
Supliment alimentar
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