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BALSAM JEROZOLIMSKI DLA DZIECI 200ml
 

Cena: 28,90 PLN

Opis produktu
 

Bonifraterskie zioła w pysznym syropie dla dzieci

Balsam Jerozolimski dla dzieci to ziołowy syrop stworzony z myślą o zdrowiu naszych młodszych Pacjentów. Zawiera naturalne
składniki roślinne, które między innymi wzmacniają układ odpornościowy. To zdrowy, ziołowy produkt w formie pysznego syropu
(słodzony miodem) do stosowania w przeziębieniu i infekcjach górnych dróg oddechowych. Naturalny syrop na kaszel i utrudnione
odkrztuszanie. Świetnie sprawdza się na ból gardła, chrypkę, na pierwsze objawy infekcji i stan podgorączkowy. Zioła

zawarte w Balsamie Jerozolimskim dla dzieci to bezpieczny, naturalny sposób na szybką reakcję rodziców przy pierwszych objawach
przeziębienia i bólu gardła u swoich pociech.

Ziołowy Balsam Jerozolimski dla dzieci to dużo więcej niż syrop na kaszel

Surowce zawarte w bonifraterskim syropie są bogate w śluzy i olejki eteryczne, przez co wykazują działanie przeciwzapalne i
antyseptyczne oraz powlekające błony śluzowe gardła i krtani. Wykrztuśne właściwości dziewanny pomogą w kaszlu, a lipa i czarny
bez rozgrzeje i ukoi w stanie podgorączkowym. Melisa to cenny element kompozycji, który naturalnie wpłynie na uspokojenie i złagodzi 
nerwowość towarzyszącą infekcji oraz rozdrażnienie spowodowane bólem gardła lub ucha. Antyoksydanty ze składników Balsamu
będą skutecznym wsparciem odporności.
Naturalna moc ziół zamknięta w unikatowym Balsamie Jerozolimskim dla dzieci to bonifraterski majstersztyk dla maluchów od
trzeciego roku życia. Idealny dla przedszkolaków i narażonych na częste infekcje dzieci w wieku szkolnym.

Skład:

Sacharoza, woda,  miód, Extractum Compositum Balsam Jerozolimski - ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), kwiatu
lipy (Tiliae flos), kwiatu dziewanny (Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen islandicus),
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ziela tymianku (Thymi herba) oraz ziela melisy (Melissae herba), sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), ekstrakt z korzenia
prawoślazu (Altheae radix), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu.

Dawkowanie i sposób użycia:

Dzieci powyżej 3. roku życia: 3 razy dziennie po 5 ml. Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 3 razy dziennie po 10 ml. Nie przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników.
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