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Bromelan junior to unikalny preparat dla dzieci uzupełniający codzienną dietę
w składniki najwyższej jakości: bromelainę, rutozyd, ekstrakt fukoidanu
z wodorostów Undaria pinnatifida*, ekstrakty roślinne: z kwiatów bzu czarnego
i dziewanny, ziela werbeny oraz korzenia pelargonii afrykańskiej, a także cynk.
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Kompleksowy skład preparatu dostarcza substancji, które uczestniczą w procesach
zachodzących w górnych drogach oddechowych: zatokach, jamie nosowej i gardle
oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego**.
Bromelaina to enzym pozyskiwany z ananasa o szerokim spektrum aktywności proteolitycznej, który bierze udział w hydrolizie wiązań peptydowych białek.
Rutozyd zaliczany jest do flawonoidów – związków polifenolowych, które występują
powszechnie u roślin, m.in. w warzywach i owocach.
Ekstrakt fukoidanu* to innowacyjny składnik, stanowiący mieszaninę substancji wytwarzanych
przez wodorosty Undaria pinnatifida, które chronią je przed atakami patogennych bakterii
i wirusów oraz niwelują negatywne skutki stresu oksydacyjnego, stanowiąc skuteczną ochronę
przed wolnymi rodnikami. Do ekstrakcji fukoidanu* nie używa się szkodliwych rozpuszczalników
chemicznych, co pozwala zachować jego wszystkie unikalne właściwości oraz uzyskać produkt
końcowy o wysokim stopniu czystości.
Ekstrakty z kwiatów bzu czarnego i dziewanny, ziela werbeny oraz korzenia pelargonii
afrykańskiej to tradycyjne surowce roślinne, których wielokierunkową aktywność
biologiczną potwierdzają liczne badania naukowe.
Cynk stanowi z kolei niezwykle ważny element codziennej diety – pomaga w utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.
Preparat przeznaczony dla dzieci od 6. roku życia.
** utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego zachodzi dzięki obecności cynku
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Składniki: Substancja słodząca: maltitole, woda, płynny ekstrakt z ziela werbeny
pospolitej Verbena officinalis L. (DER 1:1), płynny ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej Pelargonium sidoides DC. (DER 1:1), bromelaina, suchy ekstrakt
z kwiatów bzu czarnego Sambucus nigra L. (DER 4:1), płynny ekstrakt z kwiatów
dziewanny drobnokwiatowej Verbascum thapsus L. (DER 1:1), naturalny aromat
pomarańczowy, suchy ekstrakt fukoidanu z wodorostów Undaria pinnatifida* standaryzowany na min. 50% fukoidanu, cynk (glukonian cynku), regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, rutozyd.
Składniki w dziennej porcji preparatu
10 ml
100 mg
Bromelaina
15 mg
Rutozyd
50 mg
Ekstrakt fukoidanu z wodorostów Undaria pinnatifida*, w tym:
25 mg
fukoidan
100 mg
Ekstrakt z kwiatów bzu czarnego
160 mg
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej
120 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej
80 mg
Ekstrakt z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej
5 mg (50% RWS)
Cynk
RWS – Referencyjne Wartości Spożycia
Sposób użycia: 10 ml raz dziennie. Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć butelkę.
Przyjmować między posiłkami (najlepiej rano). Ze względu na obecność składników pochodzenia
naturalnego, na dnie butelki może wystąpić osad, który nie stanowi wady jakościowej produktu.
Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy pamiętać, że istotne
znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie używać po upływie
daty minimalnej trwałości. Bromelan junior zawiera substancję słodzącą. Spożycie
w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku
wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować
się z lekarzem. Produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Przechowywanie: Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 15-25°C.
Chronić przed światłem i bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu miesiąca.
Objętość netto: 100 ml

Producent: Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka
65, Hala
Ciecierzyn
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Wyprodukowano w UE
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