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Mami si bebe sirop plantusin r58
sugari +3 luni 100 ml FARES

eficient în tusea seacă, spastică sau productivă

gust plăcut, provenit exclusiv de la ingredientele naturale
pentru sugari, începând de la 3 luni
gust plăcut
îndulcit natural, cu fructoză
nu conține arome și conservanți sintetici
cu seringă dozatoare

Se poate administra de la vârsta de 3 luni.

Efect blând și sigur dat principii active 100% naturale.

Fluidifică secrețiile bronșice, este expectorant, demulcent (emolient, balsamic) și
calmant pentru căile respiratorii.

Tip produs: supliment alimentar

Greutate netă: 100 ml

Condiții de păstrare: la loc uscat și la temperatura mediului ambient

sirop de fructoză 79%; extracte apoase de plante: muguri de pin (Pini turiones), frunze
de pătlagină (Plantaginis folium), cimbrişor (Serpylli herba), flori de tei (Tiliae flos), flori
de salcâm (Robiniae pseudoacaciae flos), rădăcină de nalbă mare (Althaeae radix), trei
fraţi pătaţi (Violae tricoloris herba), scai vânăt (Eryngii plani herba), Grindelia
(Grindeliae herba), lichen de piatră (Cetraria Islandica) - min. 20%, în proporţie
variabilă; antioxidant: vitamina C.

Sugari şi copii mici 3 luni - 3 ani: câte 0,5 ml/kg corp de 3 ori pe zi, cu 30 de minute
înainte de masă, conform tabelului de mai jos.

Greutate Vârstă Doză /
administrare

6 – 8 kg 3 – 6 luni 3 – 4 ml
9 – 10 kg 7 – 12 luni 4,5 – 5 ml
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11 – 15 kg 1 – 3 ani 5 – 7,5 ml

Durata unei cure obişnuite este de 5-15 zile.

A se agita flaconul înainte de utilizare.

După deschidere, a se păstra la rece.

ATENȚIONĂRI:

Nu se recomandă în caz de intoleranţă ereditară la fructoză, o boală genetică rară.

În cazuri extrem de rare, pot apărea reacţii alergice la fructoză (un singur caz raportat
pe site-ul oficial european dedicat raportărilor de reacţii adverse, la copii între 2 luni și 2
ani).

Nu se recomandă în caz de diabet, hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele
produsului.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:

La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare sau interacţiuni cu
medicamente.

ASOCIERI RECOMANDATE:

Acest sirop se poate asocia cu Bebe Biosept sirop, ceai de flori de soc sau pătlagină.

https://fares.ro/produs/mami-si-bebe-biosept-a19-sirop-cu-fructoza-pentru-sugari-si-copii-mici/
https://fares.ro/produs/soc-flori/
https://fares.ro/produs/patlagina-frunze/

