Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

KRASNOLUDEK Syrop na odporność 250 ml
Cena: 31,90 PLN

Opis produktu

Franciszkański syrop Krasnoludek 250ml – pyszny, ziołowy syrop na odporność
i przeziębienie dla dzieci już od 1-go roku życia
Krasnoludek jest suplementem diety, który zawiera naturalną kompozycję składników roślinnych, stanowiących doskonałe
wsparcie odporności u dzieci i dorosłych. Ze względu na zawartość surowców śluzowych polecany jest do stosowania w przypadku
podrażnienia błon śluzowych krtani, gardła, bólu gardła. Pomaga w gorączce, podczas infekcji z katarem i kaszlem, w przeziębieniu.
Wykazuje właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Krasnoludek to bardzo dobry wybór dla mam, które chcą zadbać o
odporność dzieci w sytuacjach szczególnego narażenia na infekcje – np. okres jesienno-zimowy w żłobkach i przedszkolach.
Warto podkreślić, że Krasnoludek jest naprawdę pyszny (mamy to sprawdzone:)), co ułatwia regularne podawanie dzieciom, które wręcz
cieszą się na kolejną dawkę:)
Syrop Krasnoludek zawiera mieszaninę wyciągów z ziół, a konkretnie są to: dziki bez czarny (Sambucus nigra), tymianek (Thymus
vulgaris), prawoślaz lekarski (Althaea officinalis), lipa drobnolistna (Tilia cordata), czarna porzeczka (Ribes nigrum), pelargonia
afrykańska (Pelargonium sidoides), acerola (Malpighia glabra), koncentrat maliny (Rubus idaeus).
Dziki bez czarny wspiera system odpornościowy organizmu, wykazuje aktywność antyoksydacyjną. Zawiera mnóstwo flawonoidów, w
tym kwercetyny, która ma działanie antyalergiczne. Dodatkowo, owoce bzu są przebogate w antocyjany o korzystnym wpływie na
naczynia krwionośne oraz siatkówkę. Wyciąg ma także działanie napotne i przeciwwirusowe.
Tymianek wspiera zdrowie górnych dróg oddechowych, układu immunologicznego, działanie antybakteryjne, wspomaga wydzielanie
śluzu w górnych drogach oddechowych. Zawiera dużo olejków eterycznych, takich jak tymol, karwakrol, borneol, p-cymen i linalool.
Dzięki nim ma działanie antyseptyczne, wykrztuśne, żółcio- i moczopędne.
Prawoślaz działa korzystnie na zdrowie układu oddechowego i pokarmowego, wykazuje działanie antybakteryjne. Substancje śluzowe
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zawarte w wyciągu powlekają gardło oraz krtań, a także wspomagają błonę śluzową żołądka w ochronie przed sokiem trawiennym.
Prawoślaz zawiera śluzy kategoryzowane jako kwaśne (wchodzi w ich skład między innymi kwas galakturonowy i kwas glukuronowy),
ponadto w jego składzie są także związki śluzowe o odczynie obojętnym (budują je ramnoza, galaktoza, arabinoza, glikoza i ksyloza).
Lipa wspiera układ odpornościowy i oddechowy, pomaga utrzymać zdrowy sen. Kwiat zawiera dużo flawonoidów takich jak rutyna,
kwercetyna czy hiperozyd. Wywar z kwiatów lipy działa napotnie, oraz moczopędnie, jest też surowcem śluzowym. Jest tradycyjnie
stosowanym i bezpiecznym dla dzieci surowcem podawanym przy przeziębieniach oraz stanach obniżonej odporności.
Porzeczka stymuluje układ immunologiczny, wpływa pozytywnie na ogólny stan zdrowia. Jej owoce to prawdziwy skarb jeśli chodzi o
witaminę C! Podobnie jak czarny bez, zawiera mnóstwo antocyjanów - fioletowych związków, które wspomagają układ krwionośny oraz
poprawę funkcjonowania mózgu. Sok z porzeczek działa wzmacniająco, odtruwająco, moczopędnie, napotnie, przeciwgorączkowo oraz
odżywczo.
Pelargonia bardzo korzystnie wpływa na zdrowie układu oddechowego. Jest rosliną tradycyjnie używaną w afrykańskiej medycynie
ludowej, natomiast podczas epidemii gruźlicy zdobyła uznanie lekarzy medycyny konwencjonalnej. Najwięcej substancji czynnych ma
korzeń, gdzie dominują pochodne kumaryny, takie jak umkalina i skopoletyna, które wykazują wyraźne działanie
przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe, a także poprawiające funkcje poznawcze.
Acerola - jej inne nazwy to wiśnia z Barbados oraz łonozlita - jest to owoc niesamowicie bogaty w witaminę C - zawiera jej aż od 1 do
4,5%. Zawierają również sporo karotenu, który jest prowitaminą A. Dodatkowo acerola ma takie witaminy jak B1, B2 oraz PP, znaną też
jako kwas nikotynowy lub niacyna. Roślina wzmacnia układ odpornościowy oraz ma działanie odtruwające.
Malina - znane i pyszne polskie owoce. Zawierają sporo pektyn oraz innych związków śluzowych i pęczniejących, kwasy owocowe oraz
olejki eteryczne. Owoce są źródłem mnóstwa witamin i związków mineralych. Były od zawsze stosowane w przeziębieniach, obniżeniach
odporności oraz stanach chorobowych. Działają wykrztuśnie, napotnie, wzmacniająco oraz moczopędnie.

Skład syropu Krasnoludek:
Woda, cukier, wyciągi wodne z: dzikiego bzu czarnego, lipy, tymianku, prawoślazu, wyciąg z owoców czarnej porzeczki, wyciąg z
pelargonii, koncentrat z owoców malin, wyciąg z aceroli

Zalecane dawkowanie Krasnoludka:
Dorośli, 15 ml (1 łyżka) 3 razy dziennie, dzieci od 1 roku życia 5 ml (1 łyżeczka) 3 razy dziennie.

Uwagi:
Po otwarciu syrop Krasnoludek należy przechowywać w lodówce.
Nie powinny go stosować osoby uczulone na którykolwiek ze składników syropu, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią.
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