
detský sirup

Tekutý doplnok stravy s kozím kolostrom a kva-
sinkovými betaglukánmi, s príchuťou broskyne.

Bioalis detský sirup obsahuje 100% kozie kolost-
rum, prírodný 80% betaglukán, vitamín C, ktorý 
prispieva k normálnej funkcii imunitného systé-
mu, normálnej činnosti nervovej sústavy a k och-
rane buniek pred oxidatívnym stresom a vitamín 
D, ktorý prispieva k normálnemu stavu kostí  
a zubov, k normálnej činnosti svalov, k normálne-
mu vstrebávaniu vápnika a fosforu, a podieľa sa 
na procese delenia buniek.

Objem: 120 ml

ZLOŽENIE
Glycerol, čistená voda, kozie kolostrum, a-cy-
klodextrin, kvasinkový betaglukán, L-askorbát 
sodný (vitamín C), broskyňové aróma, vitamín D 
(cholecalciferol).

Neobsahuje alkohol, farbivá ani lepok.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE
Odporúčaná denná dávka je 1x denne 0,6 ml na 
5 kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná dĺžka uží-
vania je minimálne 2 mesiace. Užívajte najlepšie 
ráno nalačno alebo večer pred spaním. Fľaštičku 
je nutné pred každým použitím pretrepať.

* Vo forme kvasinkového 80% betaglukánu.
** referenčná hodnota príjmu u vitamínov (do-
spelý človek).
Pre kozie kolostrum a betaglukán nie je RHP 
stanovené.

POUŽITIE
Tento tekutý doplnok stravy je určený k dlho-
dobému užívaniu. Je vhodný nielen pre deti 
od 3 rokov, ale tiež pre dospelých a seniorov, 
ktorí hľadajú sirup s takto komplexným zlože-
ním alebo len uprednostňujú tekutú formu pred 
kapsulami.

UPOZORNENIE
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. 
Doplnky stravy nie sú náhradou pestrej a vyvá-
ženej stravy. Nie je určené pre osoby alergické 
na kozie kolostrum, s autoimunitnými onemoc-
neniami a po transplantácii vnútorných orgá-
nov. Skladujte mimo dosah detí.

SKLADOVANIE
Skladujte na tmavom a suchom mieste pri tep-
lote +5 až +25 °C. Chráňte pred vlhkom, pria-
mym slnečným žiarením a mrazom. Po otvo-
rení a každom použití fľaštičku dobre uzavrite  
a uchovávajte v chladničke pri teplote +2 °C až 
+8 °C. Spotrebujte do 2 mesiacov od otvorenia.

ŠARŽA
viď obal 

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ DO
viď obal 

VÝROBCA
Bioalis International, s.r.o., Dobřív 398, 
338 44 Dobřív, Česká republika

DISTRIBÚTOR SR
Colostrum s.r.o., Kozácka 53,
917 02 Trnava, Slovenská republika

www.bioalis.com

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 
na email kontakt@bioalis.com.

Hmotnosť
[kg]

Denná 
dávka  
[ml]

Kozie 
kolostrum 

[mg]

Beta- 
glukán* 
[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

Vitamín C 
[mg]

RHP**  
vit. C [%]

Vitamín 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


