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PELBEZ+ syrop dla dzieci na odporność, od 3 roku, 120 ml
 

Cena: 16,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

PELBEZ+ syrop dla dzieci na odporność, od 3 roku, 120 ml

Pelargonia afrykańska w naturalny sposób wpływa na komfort oddechowy oraz na gardło. Bez czarny wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu oddechowego. Wykazuje działanie antyoksydacyjne. Rumianek korzystnie oddziałuje na gardło, krtań i struny
głosowe. Pomaga zachować zdrowie układu oddechowego oraz wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego. Lipa korzystnie
oddziałuje na gardło oraz wspiera naturalną odporność organizmu. Korzeń prawoślazu korzystnie oddziałuje na gardło, krtań oraz jamę
ustną. Ziele tymianku korzystnie oddziałuje na gardło, krtań oraz jamę ustną. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie
Dzieci od 3. do 6. roku życia: 2,5ml trzy razy dziennie. Dzieci powyżej 6 roku życia: 5ml trzy razy dziennie. Produkt rozcieńczyć niewielką
ilością chłodnego płynu. Wstrząsnąć przed użyciem.

Składniki
Nośnik: glicerol, woda, wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej, ekstrakt z owoców czarnego bzu, wyciąg z koszyczków rumianku,
wyciąg z kwiatostanu lipy, wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z ziela tymianku, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, glukonian cynku.

7,5ml zawiera: wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej 30mg, ekstrakt z owoców czarnego bzu 30mg, wyciąg z koszyczków rumianku
30mg, wyciąg z kwiatostanu lipy 30mg, wyciąg z korzenia prawoślazu 30mg, wyciąg z ziela tymianku 30mg, cynk 1,5mg (15%)*.

15ml zawiera: wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej 60mg, ekstrakt z owoców czarnego bzu 60mg, wyciąg z koszyczków rumianku
60mg, wyciąg z kwiatostanu lipy 60mg, wyciąg z korzenia prawoślazu 60mg, wyciąg z ziela tymianku 60mg, cynk 3mg (30%)*.
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*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Ważne wskazówki
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Nie chłodzić, nie zamrażać.
Ze względu na zastosowane wyciągi roślinne możliwy osad nie stanowi wady produktu.

Producent

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice.

 

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/

