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Alinan sirop de linistire 150 ml
FITERMAN

Descriere Scurta
Alinan® Sirop de linistire este un preparat obținut
din extracte naturale standardizate, cu proprietăți
calmante, recomandat copiilor în cazul stărilor de
agitație, pentru îmbunătățirea calității somnului și
pentru funcționarea normal a sistemului digestiv.
Avantaje
- Contribuie la funcționarea normală a sistemului
digestiv;
- Ajută la reglarea tranzitului intestinal;
- Ameliorează balonările și crampele abdominale.
Compozitie

Ingrediente: zahăr, apă purificată, glicerol, extract de muşeţel, extract de tei, ulei de ricin
hidrogenat şi polietoxilat, extract de melisă, corector de aciditate (acid citric), stabilizator (edetat
disodic), conservant (benzoat de sodiu).

Ingrediente active/ 5 ml:
250 mg extract de muşeţel (Matricaria chamomilla) standardizat în apigenol
100 mg extract de melisă (Melissa officinalis) standardizat în acid rozmarinic
200 mg extract de tei (Tilia cordata) standardizat în ulei volatil
Indicatii
- Agitatie, imbunatatirea calitatii somnului
- Pentru functionarea normala a sistemului digestiv: pentru reglarea tranzitului intestinal, balonari,
crampe abdominale
Doze si mod de administrare
In stari de agitatie:
- Copii 4-6 ani: 5 ml sirop (1 lingurita) de 2 ori pe zi;
- Copii 7-12 ani: 5 ml sirop (1 lingurita) de 3 ori pe zi;

Pentru functionarea normala a sistemului digestiv (reglarea tranzitului intestinal, balonari, crampe
abdominale):
- Copii 4-6 ani: 5 ml sirop (1 lingurita) de 2 ori pe zi;
- Copii 7-12 ani: 5 ml sirop (1 lingurita) de 3 ori pe zi.

Pentru imbunatatirea calitatii somnului se administreaza seara , cu 30 minute inainte de culcare:
- Copii 4-6 ani : 5 ml sirop (1 lingurita) pe zi;
- Copii 7-12 ani : 10 ml sirop (2 lingurite) pe zi;
Recomandari
A se pastra la temperaturi intre 15-25 grade C , in ambalajul original.
A nu se lasa la indemana copiilor.
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu trebuie sa inlocuiasca un regim alimentar variat.
Mod de eliberare
Fara prescriptie medicala.
Forma de prezentare
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Cutie cu un flacon de sticla cu 150 ml sirop.

 


