Prospect / insert Gripe Baby Water sirop (iulie 2013)
Gripe Baby Water, sirop
Supliment alimentar.
Preparat lichid cu extracte vegetale benefice pentru menţinerea sănătăţii tractului digestiv la sugari şi
copii. Conţine zahăr
Ingrediente/100 ml sirop: apă purificată, glicerol (stabilizator), zahăr, bicarbonat de sodiu (corector
de aciditate), ulei esenţial deterpenizat din fructe de mărar (Anethum graveolens) – 45,6mg,
tween 80/polisorbat 80 (emulsifiant), ulei esenţial din frunze de Mentă (Mentha piperita), ulei
esenţial din fructe de Anason (Pimpinella anisum).
Valoare nutriţională la 100 ml: valoare energetică 340 kcal (1424 kj); proteine totale 0,16g; glucide
totale 18,4g (din care zahăr 18,3g); lipide totale 30g; sodiu 0,2876g.
Valoare nutriţională la 5 ml (o linguriţă): valoare energetică 17 kcal (71,2 kj); proteine totale
0,008g ; glucide totale 0,92g (din care zahăr 0,916g); lipide totale 1,5g; sodiu 0,01438g.
Proprietati:
GRIPE BABY WATER este un supliment alimentar cu gust plăcut, uşor aromat, care poate fi benefic
pentru digestia sugarilor şi a copiilor datorită combinaţiei de ulei esenţial deterpenizat din fructe de
mărar cu bicarbonat de sodiu.
Uleiul din fructe de mărar (Anethum graveolens) susţine funcţiile sistemul digestiv prin diverse
mecanisme: stimularea secreţiilor digestive, fapt care poate contribui la realizarea unei digestii
complete şi poate împiedica formarea de gaze intestinale care rezultă din degradarea componentelor
alimentare nedigerate; prin efectul carminativ poate favoriza eliminarea fiziologică a gazelor
intestinale. Totodată, el poate fi benefic şi în perioada apariţiei primilor dinţisori şi ajută la instalarea
somnului.
Uleiul din fructe de mărar se absoarbe rapid din tubul digestiv şi produce imediat efecte asupra
intestinelor. Bicarbonatul de sodiu poate contribui şi el la confortul digestiv.
Mod de utilizare recomandat:
Nou născuţi : câte o jumătate de linguriţă (2,5 ml) de 3 ori pe zi.
Copii cu vârsta de :
- 1-6 luni: câte 1 linguriţă (5 ml) de 3 ori pe zi,
- 6 luni - 2 ani: câte 2 linguriţe de 3 ori pe zi,
- peste 2 ani: câte 2-3 linguriţe de 3 ori pe zi.
Gripe Baby Water poate fi adăugat in sucuri sau ceai.
Prezentare: Flacon cu 120 ml sirop.
Pastrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de umezeală, în ambalajul original.
Atenţionări: Conţine zahăr. Consumul în exces poate produce efecte laxative. Produsul nu conţine
substanţe cu potenţial alergenic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi
un mod de viaţă sănătos. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la
îndemâna şi la vederea copiilor mici. A se consuma, de preferinţă, până la sfârşitul: vezi data înscrisă
pe ambalaj. Produsul trebuie folosit maximum 1 an de la prima deschidere a flaconului.
Producător: Pharco Pharmaceuticals, Alexandria-Cairo Desert Road, km 31, Amriya, Alexandria,
Egipt.
Importat de : S.C. Pharco Impex 93 SRL, Str. Coriolan Marcius 23, sector 5, Bucureşti, România.
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