
ВИУЗИД  

Сироп за деца 100 ml  

Хранителна добавка с подсладител 

 

Предназначение: Виузид е специална комбинация от хранителни вещества, която укрепва 

съпротивителните сили на организма и подпомага имунната система. 

Употреба 

Препоръчана дневна доза за деца: 

Деца от 1 до 7 год. Деца над 7 год. 

3 пъти по 5 ml 3 пъти по 10 ml 

Препоръчва се поне 7 дни  употреба. 

Може да се приема продължително време. 

За деца над 12 години и възрастни е по-удачно да се приемат Виузид сашета. 

Състав: Вода, глюкозамин сулфат (под формата на калиева сол), L-аргинин, подкислител - 

ябълчна киселина, L-глицин, екстракт от сладък корен* (Glycyrrhiza glabra L.), консерванти 

(калиев бензоат и натриев бензоат), витамин С, овкусител - аромат на лимон, подсладител - 

сукралоза, цинков сулфат, D-калциев пантотенат, витамин B6, фолиева киселина и витамин 

В12. 

* Съдържа сладък корен - хора с високо кръвно налягане трябва да избягват прекомерен 

прием.  

Алергени: Ракообразни 

 

Съдържание на хранителни вещества в 

дневната доза при: 

15 ml дневно 30 ml дневно 

Глюкозамин сулфат (под формата на 

калиева сол) 

300 mg 600 mg 

L-Аргинин   300 mg 600 mg 

L-глицин 150 mg 300 mg 

Глициризинова киселина   15 mg 30 mg 

Витамин С   9 mg 18 mg 

Цинков сулфат  2,25 mg (0,9 mg Zn) 4,5 mg (1,8 mg Zn) 

D-калциев пантотенат (Вит. B 5) 0,9  mg 18 mg 

Витамин В6 (пиридоксин хидрохлорид) 0,3 mg 1 mg 

Фолиева киселина   30 μg 60 μg 

Витамин В12  (цианкобаламин) 0,15 μg 0,3 μg 

Да не се превишава препоръчваната дневна доза. 

Да се съхранява на сухо и хладно място, недостъпно за деца. Продуктът да не се използва 

като заместител на разнообразното хранене. 

Виузид сироп: 

• има приятен вкус на лимон 

• без захар и аспартам 

• не съдържа глутен и алкохол 

• не съдържа млечни продукти 

 

Партиден №  

Най-добър до: 

Производител: Catalysis S. L., Madrid, Spain 

Представител: Унифарма ООД, София ул. Хан Тервел 7  


