
150ml
supliment alimentar

Sirop laxatin

Menţiuni de sănătate
• Stimulează creșterea microflorei intestinale benefice (Smochin)
• Activitate antibacteriană (Nalbă-mare)
• Ajută în flatulenţă și spasme abdominale (Fenicul)
• Susţine apetitul, digestia și eliminarea (Fenicul)
• Susţine sănătatea tractului digestiv (Fenicul).

Mod de utilizare
Copii 3 - 6 ani: câte 1 linguriţă (5ml) de 3 ori pe zi.
Copii 7 - 14 ani: câte 1 linguriţă (5ml) de 4 - 5 ori pe zi. 
Copii de peste 14 ani și adulţi: 6 linguriţe (30ml) pe zi.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul
perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.

Producător și Deţinător notificare:
SC Alevia SRL, Str. Ana Ipătescu 9, 
Fălticeni, Suceava, tel. (0230) 544 789,
office@alevia.com.ro, www.alevia.com.ro
Produse fabricate în sistem de management al
calităţii bazat pe ISO 9001:2015 și
ISO 22000:2005 Lloyd`s Register
Notificat de SNPMAPS
Notificare nr. 11186/20.07.2017

Lot

Exp

Ingrediente
Sirop de zahăr invertit; apă purificată; extract uscat 5:1 din fructe de 
Smochin (Ficus carica); extract uscat 5:1 din fructe de Prun (Prunus 
domestica); extract uscat 5:1 din rădăcini de Nalbă-mare (Althaea 
officinalis); extract apos 2-6:1 din fructe de Fenicul (Foeniculum vulgare); 
ulei esenţial de Anason-stelat (Illicium verum); conservanţi: sorbat de 
potasiu, benzoat de sodiu; corector de aciditate: acid citric anhidru.

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

Informaţii nutriţionale
Extract de Smochin (Ficus carica)

Cantitate/doză (10ml)

192mg
Extract de Prun (Prunus domestica) 192mg
Extract de Nalbă-mare (Althaea officinalis) 102,66mg
Extract de Fenicul (Foeniculum vulgare)
Valoarea energetică: 161kJ/38kcal pe 10ml sirop.

102,66mg


