
dětský sirup

Tekutý doplněk stravy s kozím kolostrem a kvas-
ničnými betaglukany, s příchutí broskve.

Bioalis dětský sirup obsahuje 100% kozí kolost-
rum, přírodní 80% betaglukan, vitamin C, který 
přispívá k normální funkci imunitního systému, 
normální činnosti nervové soustavy a k ochra-
ně buněk před oxidativním stresem a vitamin D, 
který přispívá k normálnímu stavu kostí a zubů, 
k normální činnosti svalů, k normálnímu vstře-
bávání vápníku a fosforu a podílí se na procesu 
dělení buněk.

Objem: 120 ml

SLOŽENÍ
Glycerol, čištěná voda, kozí kolostrum, α-cy-
klodextrin, kvasničný beta-glukan, L-askorbát 
sodný (vitamin C), broskvové aroma, vitamin D 
(cholekalciferol).

Neobsahuje alkohol, barviva ani lepek.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Doporučená denní dávka je 1x denně 0,6 ml na 5 
kg tělesné hmotnosti. Doporučená délka užívání 
je minimálně 2 měsíce. Užívejte nejlépe ráno na-
lačno nebo večer před spaním. Lahvičku je nutné 
před každým použitím protřepat.

* ve formě kvasničného 80% betaglukanu
** referenční hodnota příjmu u vitaminů (u do-
spělého člověka)
Pro kozí kolostrum a betaglukan není RHP sta-
novena.

POUŽITÍ
Tento tekutý doplněk stravy je určen k dlouho-
dobému užívání. Je vhodný nejen pro děti od 3 
let, ale také pro dospělé a seniory, kteří hleda-
jí sirup s takto komplexním složením nebo jen 
upřednostňují tekutou formu před kapslemi.

UPOZORNĚNÍ
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvá-
žené stravy. Není určeno pro osoby alergické na 
kozí kolostrum, s autoimunitními onemocněními 
a po transplantaci vnitřních orgánů. Ukládejte 
mimo dosah dětí.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na tmavém a suchém místě při teplo-
tě +5 až +25 °C. Chraňte před vlhkem, přímým 
slunečním zářením a mrazem. Po otevření a ka-
ždém použití lahvičku dobře uzavřete a ucho-
vávejte v chladničce při teplotě +2 °C až +8 °C. 
Spotřebujte do 2 měsíců od otevření.

ŠARŽE
viz obal

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO
viz obal
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www.bioalis.com

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na 
emailu info@bioalis.com.

CZ

Hmotnost 
[kg]

Denní  
dávka  
[ml]

Kozí  
kolostrum 

[mg]

Beta- 
glukan* 
[mg]

5 0,6 67 13

10 1,2 133 27

15 1,8 200 40

20 2,4 267 53

25 3,0 333 67

30 3,6 400 80

Vitamin C 
[mg]

RHP**  
vit. C [%]

Vitamin D 
[µg]

RHP**  
vit. D [%]

11 14 0,59 12

21 26 1,18 24

32 40 1,77 35

43 54 2,36 47

53 66 2,95 59

64 80 3,54 71


