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Santasapina
Navodilo za uporabo
sirupa Santasapina®

Kaj je sirup Santasapina® in za kaj se
uporablja
Sirup Santasapina je pridobljen iz stisnjenega soka in izvlečka svežih smrekovih
vršičkov, nerafiniranega rjavega sladkorja,
medu in zgoščenega hruškovega sirupa.
Proizveden je po originalnem receptu
Alfreda Vogla.
Sirup Santasapina je prehransko dopolnilo.
Zaradi svojevrstne sestave in načina
pridelave vsebuje učinkovine, ki delujejo
blagodejno na dihalne poti.
Smrekovi vrsički
Blagodejni učinek smrekovih vrsičkov na
dihalne poti v različnih pripravkih je
spoznanje, ki se prenasa skozi mnoge
generacije človestva. Glavni učinkovini sta
eterično in terpentinovo olje. Zaradi njune
vsebnosi preparati iz smrekovih vrsičkov
delujejo blagodejno na dihalne poti.
Kako jemati sirup Santasapina®
Odrasli: vsake tri ure po 10 ml
Za vsakokratni odmerek uporabite priloženo plastično merico – pokrovček oziroma
žlico. Pri tem upoštevajte, da polna jedilna
žlica vsebuje 15 ml, polna čajna žlica pa
5 ml.
Priporočljivo je, da sirup zaužijete pred
obrokom.
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Opozorilo: priporočene dnevne količine
oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo
za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Prehransko dopolnilo ni primerno za
otroke.
Kdaj sirupa Santasapina® ne smete
jemati in na kaj morate biti pozorni
Sirup vsebuje 3 vol.% alkohola, zato za
otroke in mladino ni primeren. Za otroke
priporočamo uporabo sirupa Santasapina®
Junior.
Sirupa ne smete jemati, če ste preobčutljivi za katero od njegovih sestavin, pa tudi
ne pri astmi oziroma oslovskem kašlju.
Možni neželeni učinki sirupa
Santasapina®
Pri predpisani uporabi sirupa doslej nismo
opazili neželenih učinkov.
Uporaba sirupa Santasapina® med
nosečnostjo in dojenjem
Alkohol lahko škodi nerojenemu otroku.
če ste noseči ali pa želite zanositi, sirupa
Santasapina® zaradi vsebnosti alkohola
ne smete uporabljati.
Iz previdnosti velja, da med nosečnostjo
oziroma dojenjem ne smete jemati zdravil
oziroma prehranskih dopolnil, ne da bi
se prej posvetovali z zdravnikom.
Kaj morate Še upoŠtevati
Sirup hranite pri sobni temperaturi in ga
shranjujte nedosegljivo otrokom.
Izdelki iz svežih rastlin, kot je tudi sirup
Santasapina®, so lahko motni, vendar
to ne vpliva na njihovo delovanje.

Sirupa ne smete uporabljati po datumu
izteka roka uporabnosti, ki je naveden
na spodnji strani škatlice.
®

Kaj vsebuje sirup Santasapina
10 ml sirupa Santasapina vsebuje:
2,8 g stisnjenega soka in izvlečka iz 2,8 g
svežih smrekovih vršičkov, 4,8 g rjavega
sladkorja (Saccharum crudum), 3,1 g medu
(Mel conc.), 3,1 g zgoščenega hruškovega
sirupa (Pyri comm.: Succus conc.).
®
Santasapina sirup vsebuje približno
3 vol.% alkohola.
Navodilo diabetikom:
Vsebnost ogljikovih hidratov: 10,4 g/10 ml
10 ml = 43,5 kcal (181 kJ), kar ustreza
0,9 krušne enote (BE)
Kje lahko kupite sirup Santasapina®
Sirup je mogoče dobiti v lekarnah in
specializiranih trgovinah.
Proizvaja:
BIOFORCE AG, CH-9325 Roggwil,
Švica
Uvaža in zastopa:
FARMEDICA d.o.o.,
Leskoškova 12, SI-1000 Ljubljana
www.farmedica.si
Vsebina: 200 ml sirupa
Za dodatne informacije o sirupih in bombonih Santasapina ter ostalih izdelkih
A.Vogel nas lahko poklicete na telefon
01.5240216 ali obiscete naso spetno
stran www.farmedica.si
Pionir naravnega zdravljenja
– od leta 1923
95121.02/ 070405

Pred uporabo ali tudi med njo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

