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                                                            DroomSap Kids 

 
  

                        Zcela přírodní s medem, bylinkami, L-Theaninem a GABA 
 
Použití 
• Zkracuje dobu potřebnou k usínání, bez nucení ke spánku. 
• Zlepšuje přirozený noční spánek. 
 
Složení 
Med 18%, směs bylinných extraktů ze sedmi organicky pěstovaných bylin, 78mg/ml: Oves (Avena sativa), Chmel (Humulus 
lupulus), Jmelí (Viscum album), Hloh (Crataegus oxyacantha), 
Koňský kaštan (Aesculus hippocastanum), Mučenka (Passiflora incarnata) a Sluncovka kalifornská (Eschscholtzia californica), 
L-Theanin 36 mg/ml a GABA 180 mg/ml (poměr 2:10), Tragant, vanilka, glycer  
in, sorban draselný a kyselina citronová, sirupus simplex. 
Obsahuje alkohol 3% obj. 
 
Účinné látky na 5ml dávku: 
Extrakt se 7 bylinami 390 mg, GABA 900 mg, L-Theanin 180 mg. 
DroomSap Kids je vhodný pro vegetariány. 
DroomSap Kids je bez lepku a bez laktózy. 
 
Návod k použití 
Použijte přiloženou odměrku. 
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme užívat DroomSap Kids 1 až 2 hodiny před spaním. 
Před použitím protřepejte. 
 
Dávkování 
Dospělí a děti od 12 let: 1 dávka 5 ml až max. 10 ml na noc 
 
Děti od 6 do 12 let: 1 dávka 3 ml až max. 5 ml na noc. 
 
Děti od 2 let do 6 let: 1 dávka 3 ml na noc. 
 
Varování 
Nevhodné pro děti do 2 let kvůli obsahu medu. 
Diabetici by si měli uvědomit, že DroomSap Kids obsahuje med a cukr. 
 
Skladování 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte v lednici. 
Datum minimální trvanlivosti najdete na štítku na obalu výrobku. 
DroomSap Kids je doplněk stravy. Doplňky stravy by se neměly používat jako náhrada 
pro pestrou stravu. 
Pro dobré zdraví je důležitá vyvážená, pestrá strava a zdravý životní styl 
 
Výrobce 
Dromenwinkel BVBA, Drukpersstraat 4, 1000 Brussel, België E-mail: info@dromenwinkel.com 
Vyrobeno v Nizozemsku. 
 
Dovozce: 
M&C Life, s.r.o., Na Dyrince 1416/30, 160 00, Praha 6, Česká republika 
 



 
 

                                                 
 
Informačný leták 
DroomSap Kids 

 
                      Úplne prírodný s medom, bylinkami, L-Theanínom a GABA 
 
Použitie 
• Skracuje dobu potrebnú na zaspávanie, bez nútenia na spánok. 
• Zlepšuje prirodzený nočný spánok. 
 
Ingrediencie 
Med 18%, zmes bylinných extraktov zo siedmich organicky pestovaných bylín, 78mg/ml: Ovos (Avena sativa), Chmeľ 
(Humulus lupulus), Imelo (Viscum album), Hloh (Crataegus oxyacantha), 
Konský gaštan (Aesculus hippocastanum), Mučenka (Passiflora incarnata) a Slnovka kalifornská (Eschscholtzia californica), L-
Theanín 36 mg/ml a GABA 180 mg/ml (pomer 2:10), Tragant, vanilka, g citrónová, sirupus simplex. 
Obsahuje alkohol 3% obj. 
 
Účinné látky na 5ml dávku: 
Extrakt so 7 bylinami 390 mg, GABA 900 mg, L-Theanín 180 mg. 
DroomSap Kids je vhodný pre vegetariánov. 
DroomSap Kids je bez lepku a bez laktózy. 
 
Návod na použitie 
Použite priloženú odmerku. 
Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame užívať DroomSap Kids 1 až 2 hodiny pred spaním. 
Pred použitím pretrepte. 
 
Dávkovanie 
Dospelí a deti od 12 rokov: 1 dávka 5 ml až max. 10 ml na noc 
 
Deti od 6 do 12 rokov: 1 dávka 3 ml až max. 5 ml na noc. 
 
Deti od 2 rokov do 6 rokov: 1 dávka 3 ml na noc. 
 
Varovanie 
Nevhodné pre deti do 2 rokov kvôli obsahu medu. 
Diabetici by si mali uvedomiť, že DroomSap Kids obsahuje med a cukor. 
 
Skladovanie 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Po otvorení skladujte v chladničke. 
Dátum minimálnej trvanlivosti nájdete na štítku na obale výrobku. 
DroomSap Kids je doplnok stravy. Doplnky stravy by sa nemali používať ako náhrada 
pre pestrú stravu. 
Pre dobré zdravie je dôležitá vyvážená, pestrá strava a zdravý životný štýl. 
 
Výrobce 
Dromenwinkel BVBA, Drukpersstraat 4 
1000 Brussel, België E-mail: info@dromenwinkel.com 
Vyrobeno v Holandsku 
 
Dovozce: 
M&C Life, s.r.o., Na Dyrince 1416/30, 160 00, Praha 6, Česká republika 


