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Para Farm płyn doustny 100ml od 3 roku życia
 

Cena: 49,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml (85ml+15ml gratis)

Postać płyn doustny

Producent INVENT FARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Invent Farm, Para Farm, płyn doustny, od 3 roku życia, 100ml

Para Farm płynny preparat skomponowany na bazie naturalnych składników: ziela piołunu, nasiona dyni zwyczajnej, ziela tymianku, liści
szałwii, owoców kopru włoskiego, ziela macierzanki piaskowej, korzenia prawoślazu. Suplement diety może być stosowany przez dzieci
po 3. roku życia. Zawarte w preparacie składniki: szałwia lekarska i tymianek pospolity wspomagają układ pokarmowy i odpornościowy.
Macierzanka piaskowa wspomaga aparat trawienny. Prawoślaz lekarski pomaga utrzymać zdrowie układu pokarmowego. Koper włoski
wspomaga wydzielanie śluzu i odporność.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu. Dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.

Zalecane spożycie: dorośli: 2 razy dziennie po 40 kropli (2 razy po 2ml) na 30 minut przed posiłkiem przez okres 7 dni, dzieci powyżej 3.
roku życia: 2 razy dziennie po 15 kropli (2 razy po 0,75ml) na 30 minut przed posiłkiem przez okres 7 dni. Nie należy stosować preparatu
częściej niż raz na 3 miesiące. Maksymalna porcja dzienna wynosi 4ml (80 kropli).

Składniki: ziele bylicy piołunu (Artemisia absinthium herba), nasiona dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L. semen), ziele tymianku (Thymus
Vulgaris herba), liść szałwii (Salvia officinalis folium), owoc kopru włoskiego (Foeniculi vulgare fructus), ziele macierzanki piaskowej
(Thymus serpyllum herba), korzeń prawoślazu lekarskiego (Althaeae officinalis radix), substancja konserwująca: sorbinian potasu,
rozpuszczalnik: glicerol, woda.

4ml (80 kropli) preparatu zawiera: wyciąg glicerynowo-wodny z ziół: ziele bylicy piołunu Artemisia absinthium herba) 96mg, nasiona dyni
zwyczajnej (Cucurbita pepo L. semen) 96mg, ziele tymianku (Thymus Vulgaris herba) 64mg, liść szałwii lekarskiej (Salvia officinalis
folium) 64mg, owoc kopru włoskiego (Foeniculi vulgare fructus) 36mg, ziele macierzanki piaskowej (Thymus serpyllum herba) 36mg,
korzeń prawoślazu lekarskiego (Althaeae officinalis radix) 8mg.

Ostrzeżenia: preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na
którykolwiek z jego składników.
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Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Aby zachować dobrą kondycję i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu należy prowadzić zdrowy tryb życia oraz stosować
zróżnicowaną dietę.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej.
Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Ilość netto: 100ml

Producent:
Invent Farm Sp. z.o.o.
ul. Karpacka 66
Lublin 20-868

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

