PEDIAKID NERVOSITE & SOMMEIL

SCHEMA DE TRATAMENT IN
PATOLOGII SPECIFICE
TULBURARILOR DE SOMN
- PAVOR NOCTURN -

PAVORUL NOCTURN – cunoscut si sub denumirea de “teroare nocturna”, este o patologie dezvoltata la copiii cu varsta cuprinsa intre 18 luni si 6 ani,
uneori, pana la adolescenta, implicit 14-16 ani, avand loc la circa 2-3 ore dupa ce un copil adoarme, cand somnul trece din stadiul non-rem, la somnul
REM mai usor.
Administrarea siropurilor Pediakid Nervosite, impreuna cu Pediakid Sommeil, functioneaza sinergic beneficiul administrarii lor fiind reprezentat de
amelioarea simptomatologiei si imbunatatirea calitatii somnului, implicit a calitatii vietii astfel:
- eliminarea episoadelor de parasomnii sau tulburari de somn specific;
- eliminarea stresului emotional sau a anxietatii;
- imbuntatirea calitatii somnului prin eliminarea stimulilor care il pot trezi pe copil ( lumina, zgomot, etc.);
- reintegrare completa in mediul social.

- ADMINISTRARE INTR-O SINGURA PRIZA
5 ml ( indiferent de varsta – > diversificarea
alimentatiei pana la 18 ani ) – ora 18:00

- ADMINISTRARE INTR-O SINGURA PRIZA
5 ml de la diversificarea alimentatiei pana la 5 ani /
10 ml de la 5 ani la 18 ani cu 30 min
inainte de culcare

Calitatea
O asociere unică
Sirop Organic de Agave (exclusiv INELDEA)
Nectarul de agave este utilizat în toate siropurile PEDIAKID ®. Este un excelent
îndulcitor, recomandat în special copiilor datorită indicelui glicemic scăzut
(zahăr nerafinat),

Prebiotic : fibre organice de acacia bifidogenice
Fibrele solubile de acacia susțin beneficiile nectarului de agave. Au o toleranță
digestivă excelentă și o activitate prebiotică favorabilă.

Acțiune sinergică a extractelor de plante,
vitaminelor și oligoelementelor.
Dozaj adaptat fiecarei indicații
sirop conține concentrate naturale de fructe:
+ Fiecare
zmeură, banane, afine, mentă ...

Sirop: Nervosité
Reduce starea de agitație/hiperactivitate/impulsivitate a copilului
Compoziția siropului Nervosité:
✓ Sirop organic de Agave
✓ Fibre organice de Acacia
✓ Extract de plante: Hamei, Roiniță, Flori de portocal, Floarea patimilor, Ghințura galbenă
✓ Vitamine: B6
✓ Minerale: Gluconat de Magneziu, Fosfat de sodiu

Beneficii:
✓ asigură copilului starea de calm şi echilibru emoțional
✓ reduce starea de agitație
✓ creşte capacitatea de atenție

Flacon 125 ml

Gust plăcut de coacăze negre

Administrare:
✓ Poate fi administrat pe cale orală, imediat ce alimentația copilului este diversificată:
- sub 5 ani : câte o linguriță de sirop, dimineața și la prânz, după masă
- peste 5 ani: câte două lingurițe de sirop, dimineața și la prânz, după masă
✓ Pentru a obține eficacitatea optimă, se recomandă utilizarea în cure de 1-2 luni

PATOLOGII/SIMPTOMATOLOGII/RECOMANDĂRI:

PEDIAKID NERVOSITE
➢ HIPERACTIVITATE ( INSUFICIENTĂ CAPACITATE DE INHIBIȚIE )
➢ ADHD ( DEFICIT DE ATENȚIE ȘI HIPERACTIVITATE ) DE ORICE
ETIOLOGIE:
- ADHD PREDOMINANT NEATENT
- ADHD PREDOMINANT HIPERACTIV
- ADHD COMBINAT
➢ INSTABILITATE EMOȚIONALĂ ( TRECEREA DE LA O STARE DE BINE
LA EXTREMĂ )
➢ BENEFIC ÎN LIPSA ÎNTEGRĂRII ÎN COLECTIVITATE
➢ ELIMINĂ MANIFESTĂRILE SPECIFICE ADHD-ului LA PREȘCOLARI,
ȘCOLARI ȘI ADOLESCENȚI ( COMPORTAMENT INADECVAT, STĂRI DE
FURIE, PROBLEME DISCIPLINARE, IMPLUSIVITATE, ETC. )
➢ ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII

Sirop: Sommeil

CREȘTERE ȘI
DEZVOLTARE
ARMONIOASĂ

Evită trezirile nocturne
Compoziția siropului Sommeil:
✓
✓
✓
✓

Sirop organic de Agave
Fibre organice de Acacia
Extract de plante: Portocal-dulce, Lavandă, Roiniță, Măghiran, Păducel si Musetel
Vitamine şi minerale: Magneziu, Mangan, Fosfor

Beneficii:
✓
✓
✓
✓

Flacon de 125 şi 250 ml

Gust plăcut de cireşe

facilitează adormirea uşoară
evită trezirile nocturne
menține un somn liniştitor
nu dă somnolență diurnă

Administrare:
✓ Poate fi administrat pe cale orală, imediat ce alimentația copilului este diversificată:
- sub 5 ani: 1 linguriță/zi, înainte de culcare
- peste 5 ani: 2 lingurițe/zi, înainte de culcare
✓ Pentru a obține eficacitatea optimă, se recomandă utilizarea în cure de 1-2 luni

PATOLOGII/SIMPTOMATOLOGII/RECOMANDĂRI:

PEDIAKID SOMMEIL
➢ INSOMNII ( DIFICULTATEA DE A ADORMI SAU A RĂMANE ADORMIT )
- GENERATĂ DE FACTORI ZILNICI ( STRES SAU STĂRI EMOȚIONALE )
➢ STIMULEAZĂ ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SOMNULUI
➢ STIMULEAZĂ DISPARIȚIA TREZIRILOR NOCTURNE
➢ BENEFIC ÎN ELIMINAREA STĂRILOR DE IRASCIBILITATE DATORATE
TULBURĂRILOR NOCTURNE
➢ BENEFIC IN ELIMINAREA LIPSEI DE CONCENTRARE DATORATĂ
TULBURĂRILOR NOCTURNE
➢ BENEFIC ÎN LIPSA ÎNTEGRĂRII ÎN COLECTIVITATE DATORATĂ
TULBURĂRILOR NOCTURNE
➢ ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII

Gama de produse:

ECHILIBRU COTIDIAN

IMUNITATE
APĂRARE NATURALĂ

VITALITATE

GUME DE MESTECAT

ECHILIBRU DIGESTIV

CREȘTERE ȘI
DEZVOLTARE
ARMONIOASĂ
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