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Pelavo Multi 6+ przeziębienie i grypa 120m
 

Cena: 37,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

PRODUCENT:  USP Zdrowie Sp z o.o

ul. Poleczki 35,02-822 Warszawa

ILOŚĆ: 120 ml

 

Pelavo Multi to dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego. Uzupełnia dietę o substancje, które wspomagają organizm
w dietetycznym postępowaniu podczas przeziębienia i grypy. Syrop o smaku malinowym.

 

 

ZASTOSOWANIE:

standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który w naturalny sposób łagodzi dolegliwości dróg oddechowych,

ekstrakt z lipy, który działa napotnie, pomagając utrzymać właściwą temperaturę ciała w trakcie przeziębienia i grypy,

witaminę C, która dodatkowo wspomaga naturalne siły obronne organizmu.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci powyżej 6. roku życia: 3,5 ml trzy razy dziennie. W uzasadnionych przypadkach i pod nadzorem lekarza dawkę można
zmodyfikować.

Pelavo Multi 6+ zaleca się stosować w czasie infekcji oraz 2-3 dni po jej ustąpieniu, jednak łączenie nie dłużej niż 14 dni.

 

Warto?? od?ywcza w 100 ml w 10,5 ml

Warto?? energetyczna 1013 kJ 106 kJ
238 kcal 25 kcal

T?uszcz <0,10 g <0,10 g
W?glowodany 59,28 g 6,22 g
Bia?ko <0,29 g <0,03 g
Witamina C 364 mg (100% ZDS*)
Ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej 800 mg 84 mg
Ekstrakt z kwiatostanu lipy 2400 mg 252 mg

 

 

SKŁAD:

Substancje utrzymujące wilgoć: gliceryna, woda, miód, suchy ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tilia cordata Mill), standaryzowany ekstrakt z
korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides), sok malinowy zagęszczony, kwas L-askorbinowy, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, aromat malinowy.

 

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.

 

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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