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Pelafen Kid 3+ syrop 100 ml
 

Cena: 23,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1,

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

ILOŚĆ: 100 ml

 

Pelafen Kid 3+ syrop 100 ml

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat uzupełniający dietę w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych i gardła oraz odporność, w
przypadku wyziębienia przy zmiennej pogodzie, a także w okresach jesienno--zimowych i przesilenia wiosennego.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci od 3. do 6. roku życia: 5 ml 3 razy dziennie;
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Dzieci powyżej 6. roku życia do 12. roku życia: 7,5 ml ptynu 3 razy dziennie;

Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 10 ml płynu 3 razy dziennie.

 

Sk?adniki w 15 ml  w 22,5 ml w 30 ml

Sok z owoców bzu
czarnego

300,00 mg

ekwiwalent

3,0 g owoców bzu

450,00 mg

ekwiwalent

4,5 g owoców bzu

600,00 mg

ekwiwalent

6,0 g owoców bzu

Ekstrakt z
kwiatostanu lipy

230,70 mg 346,05 mg 461,40 mg

Sok z malin 75,00 mg 112,50 mg 150,00 mg

Ekstrakt z korzenia
pelargonii

59,33 mg 88,99 mg 118,65 mg

Witamina C 40 mg 50% RWS* 60 mg 75% RWS* 80 mg 100% RWS*

Beta-glukany z
dro?d?y
(Saccharomyces
cerevisiae)

22,50 mg 33,75 mg 45,00 mg

Cynk 3,0 mg 30% RWS* 4,5 mg 45% RWS* 6,0 mg 60% RWS*

RWS - Referencyjna wartość spożycia

 

SKŁAD:

sacharoza, woda, sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructuś), 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).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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