Bromelin S
Extrato de Ananas comosus
APRESENTAÇÃO
Embalagem em frasco PET contendo 100mL, acompanhado de copo-medida
graduado de 10mL.

VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5mL ou 7,5mL três vezes ao dia

Porção de 5mL (½ copo-medida)
três vezes ao dia, para crianças de
1 a 8 anos

% VD
(*)

Porção de 7,5mL três vezes ao dia,
para crianças acima de 8 anos e
adultos
16kcal =
66kJ
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0g

0%

0%

Gorduras Totais

0g

0%

0%

Gorduras Saturadas

0g

0%

Gorduras Trans

0g

11kcal =
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Valor Energético

2,6g
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Carboidratos
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Fibra Alimentar
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Fibra Alimentar
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Sódio

Valor Energético
Carboidratos

Sódio
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0g

0%

5,2mg

0%

*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes: extrato de Ananas comosus(Bromelina), sucralose e sorbitol 70%.
Veículo: água puri cada
Conservante: benzoato de sódio.
Flavorizante: aroma de mel e aroma de abacaxi.
BromelinS contém extrato dos frutos de Ananas comosus que atua auxiliando a uidi cação
e eliminação da secreção produzida (catarro) nas vias aéreas.
BromelinS não contém açúcar.
BromelinS é um líquido de cor amarela, isento de partículas estranhas.

Pessoas com hipersensibilidade ou alergia ao abacaxi, ou à bromelina, não devem fazer uso
do BromelinS.
Modo de usar o Bromelin S
Tomar uma porção de 5mL (meio copo-medida) três vezes ao dia, para crianças de 1 a 8 anos,
e porção de 7,5mL três vezes ao dia, para crianças acima de 8 anos e adultos, ou conforme
orientação do médico e/ou nutricionista. Intervalo de 8 horas entre as porções.
Como devo guardar o Bromelin S?
Bromelin S deve ser guardado em sua embalagem original, à temperatura entre 15°C e 30°C,
ao abrigo da luz e umidade.
BromelinS tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação.
Após aberto, válido por 7 dias.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use Bromelin S com o prazo de validade vencido.
Mantenha o BromelinS em sua embalagem original.
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose de BromelinS, retome o modo de uso sem
a necessidade de suplementação.
Consumir Bromelin S conforme a recomentação de Ingestão Diária constante
na embalagem.
Gestantes, nutrizes e crianças de até 3 (três) anos, somente devem consumir
este produto sob orientação de nutricionista ou médico.
NÃO CONTÉM AÇÚCAR. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
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