
Ingrediente
Sirop de zahăr invertit; apă purificată; extract hidroetanolic 5:1 din muguri de Pin (Pinus 
sylvestris); extract hidroetanolic 5:1 din muguri de Brad (Abies alba); conservant: sorbat 
de potasiu; corector de aciditate: acid citric anhidru.

Caracteristici
Mugurii de Brad și de Pin sunt renumiţi pentru efectele lor benefice asupra organismului 
datorită conţinutului bogat în substanţe bioactive și vitamina C.

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la 
îndemâna şi la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani, persoanelor cu 
hiperglicemie şi/ sau diabet, precum și în caz de hipersensibilitate sau alergie la oricare 
dintre ingredientele produsului. Femeile însărcinate sau care alăptează, precum și cele 
care doresc să rămână însărcinate trebuie să consulte medicul sau farmacistul înainte 
de utilizare. A se păstra la loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de căldură. A se 
agita produsul înainte de utilizare. După deschidere, a se păstra la frigider și a se 
consuma în maximum 45 de zile.

Informaţii nutriţionale Cantitate/doză (5ml)

50mgExtract de Pin
50mgExtract de Brad

Valoare energetică: 80kJ/19kcal pe 5ml sirop.

Sirop de muguri 
de pin și brad

150ml
supliment alimentar

Menţiuni de sănătate
• Susţine sănătatea sistemului respirator, facilitând respiraţia (Pin)
• Are influenţă benefică asupra căilor respiratorii (Pin).

Mod de utilizare
Copii: câte 1 linguriţă (5ml) de 3 ori pe zi.
Adulţi: câte 1 lingură (10ml) de 3 ori pe zi.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate înscrisă 
pe ambalaj.

Lot
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