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NAVODILO ZA UPORABO

SantasapinaTM
sirup
Naravni sirup iz smrekovih
vršičkov
Kaj je sirup SantasapinaTM
in za kaj ga uporabljamo
SantasapinaTM sirup je naravno
prehransko dopolnilo, izdelano iz
svežih biološko pridelanih smrekovih vršičkov. Je eden izmed
izdelkov Alfreda Vogla z najdaljšo
tradicijo uporabe.

296x160/111114

Mlade smrekove vršičke naberemo
spomladi, ko so njihove iglice še
zelene in mehke, ter jih še sveže
uporabimo pri izdelavi sirupa. S
tem zagotavljamo široko paleto
njihovih naravnih sestavin v sirupu.

Priporočeno odmerjanje sirupa
SantasapinaTM
Odrasli: vsake 3 ure po 10 ml
sirupa.

SIRUP VSEBUJE 4 VOL. % ALKOHOLA,
ZATO NI PRIMEREN ZA OTROKE IN
MLADOSTNIKE. Zanje priporočamo
SantasapinaTM Junior sirup.

Rok uporabnosti
Uporabno najmanj do konca meseca, odtisnjenega na dnu škatle in
na steklenici.

Proizvaja
A.Vogel AG,
CH-9325 Roggwil,
Švica

Za odmerjanje uporabite odmerni
pokrovček sirupa ali žlico. Pri tem
upoštevajte, da mala (čajna) žlica
meri 5 ml, velika (jušna) pa 15 ml.

Možni neželeni učinki
Pri uporabi v skladu s temi navodili doslej nismo opazili neželenih
učinkov.

Sestavine
Nerafiniran sladkor, med, koncentrat soka hruške, sok smrekovih
vršičkov (20 %) (vsebuje etanol).

Priporočene dnevne količine oziroma odmerka ne smete prekoračiti.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočamo vam
uživanje raznolike in uravnotežene
hrane ter zdrav način življenja.

Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da
bi lahko bili noseči, ali načrtujete
zanositev, ne uporabljajte sirupa
SantasapinaTM, saj vsebuje alkohol. Iz previdnosti velja, da med
nosečnostjo in dojenjem ne smete
jemati zdravil in prehranskih dopolnil, ne da bi se prej posvetovali z
zdravnikom.

Informacije za diabetike: en odmerek (10 ml) sirupa SantasapinaTM
vsebuje 10,4 g ogljikovih hidratov
oziroma 43,5 kcal (181 kJ), kar
ustreza 0,9 krušne enote (BU).

V Sloveniji zastopa
Farmedica d. o. o., Leskoškova
cesta 12, 1000 Ljubljana
Spletni strani: www.farmedica.si in
www.avogel.si
E-pošta: nasveti@farmedica.si

Kdaj ne smete uporabljati sirupa
SantasapinaTM
Sirupa ne uporabljajte, če ste
alergični na katero koli sestavino.
Prav tako ga ne uporabljajte, če
imate astmo oziroma oslovski
kašelj.

Shranjevanje
Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Shranjujte pri sobni temperaturi na
temnem mestu.

Neto količina
200 ml

A.Vogel helps
– since 1923

Sirup SantasapinaTM je na voljo v
lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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