
Ulotka produktowa 

GRYPOSTOP SAMBUCUS Complex 

 

Należy przeczytać z uwagą całą ulotkę, ponieważ zawiera ona istotne informacje 

dotyczące produktu. 

 Produkt ten jest suplementem diety  

 Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest 

przeznaczony. 

 Produkt przyjmowany doustnie. 

 Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia. 

 Produkt przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia i dorosłych. 

 Ze względu na zastosowanie ekstraktów roślinnych możliwy osad, nie stanowi on wady 

jakościowej produktu. 

 Grypostop sambucus complex nie zawiera cukru. Zawiera substancję słodzącą sorbitol, 

której spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. 

 Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać. 

 

GRYPOSTOP sambucus complex to preparat, którego składniki wspierają organizm 

podczas: 

 przeziębienia ₁ 

 obniżonej odporności organizmu ₂ 

 infekcji górnych dróg oddechowych ₃ 

 

Zawarte w produkcie składniki wspomagają: 

1 – organizm podczas przeziębienia: bez czarny, rumianek,. 

2 – funkcjonowanie układu odpornościowego, podczas obniżonej odporności: bez czarny, 

rumianek, dziewanna, witamina C, cynk  

3 – organizm podczas infekcji górnych dróg oddechowych: bez czarny, pelargonia, rumianek, 

dziewanna, werbena. 

Dodatkowo lipa wykazuje działanie napotne. 

 

Zalecane spożycie: 

 Dzieci od 3. roku życia 2,5 ml trzy razy dziennie. 

 Dzieci od 6. roku życia 5 ml trzy razy dziennie. 

 Dorośli 7,5 ml trzy razy dziennie. 



Produkt należy spożyć doustnie. Można przed podaniem rozcieńczyć z chłodnym płynem np. 

wodą. Wstrząsnąć przed użyciem.  

 

Składniki: Substancja słodząca: Sorbitol, woda, Substancja zagęszczająca: Guma arabska, ekstrakt z 

owoców bzu czarnego [Sambucus nigra L.], Regulator kwasowości: Kwas cytrynowy, ekstrakt z 

korzenia pelargonii afrykańskiej [Pelargonium sidoides], witamina C (kwas L-askorbinowy), glukonian 

cynku, ekstrakt z ziela werbeny lekarskiej [Verbena officinalis L.], ekstrakt z kwiatu dziewanny 

drobnokwiatowej [Verbasucm thapsus L.], ekstrakt z kwiatu rumianku pospolitego [Matricaria 

chamomilla L.], ekstrakt z kwiatu lipy zwyczajnej [Tilia vulgaris], Substancja konserwująca: Sobinian 

potasu, aromat: Czarna porzeczka. 

 

 

Podmiot odpowiedzialny: 

VITAMA S.A. 

Ul. Bonifraterska 17, 

00-203 Warszawa, Poland  

 

 

 

 

 

 


