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Pelafen Kid 3+ syrop 100 ml
 

Cena: 20,33 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pelafen Kid 3+, syrop dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych, 100ml

Suplement diety Pelafen Kid w postaci syropu, który zawiera w swoim składzie ekstrakty z kwiatów, oraz soki owocowe.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dzieci od 3. do 6. roku życia: 5ml 3 razy dziennie; dzieci powyżej 6. roku życia: 7,5ml płynu 3 razy dziennie; dzieci
powyżej 12. roku życia i dorośli: 10ml płynu 3 razy dziennie.

Składniki: sacharoza, woda, sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tiliae Inflorescentia), sok z
malin, ekstrakt z korzenia pelargonii Pelargonium sidoides (Pelargonii radix), witamina C (kwas L-askorbinowy), beta-glukany z drożdży
(Saccharomyces cerevisiae), substancja konserwująca: benzoesan sodu, cynk (glukonian cynku).

15ml produktu zawiera: ekstrakt z kwiatostanu lipy 230,7mg, sok z malin 75mg, ekstrakt z korzenia pelargonii 59,33mg, witamina C
40mg (50%*), beta-glukany z drożdży (Saccharomyces cerevisiae) 22,5mg, cynk 3mg (30%*).

Przeciwwskazania: nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci.
Chronić przed światłem.
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Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/pelafen-kid-3-syrop-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Phytopharm Klęka S.A.,
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

 

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/

