
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Pelavo Nos i Zatoki zatkany nos 120ml
 

Cena: 38,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: USP Zdrowie Sp z oo

l. Poleczki 35,02-822 Warszawa,

ILOŚĆ: 120 ml

 

Pelavo Nos i Zatoki - suplement diety.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Pelavo to połączenie naturalnych składników z najnowszą wiedzą medyczna, stworzone dzięki zaawansowanym metodom ekstrakcji i
nowoczesnej technologii.

Pelavo Nos i Zatoki zawiera:

standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej
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bromelainę, która została dodana do syropu Pelavo Nos i Zatoki, aby wzbogacić jego działanie

witaminę C i cynk, które dodatkowo wspierają naturalne siły obronne organizmu

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci powyżej 3. do 6. roku życia: 2,5 ml trzy razy dziennie.

Dzieci powyżej 6. do 12. roku życia: 5 ml trzy razy dziennie.

Powyżej 12. roku życia: 7,5 ml trzy razy dziennie.

Nie stosować dłużej niż 14 dni

Sk?adnik Ilo?? w 22,5 ml Ilo?? w 15 ml Ilo?? w 7,5 ml

Ekstrakt z korzenia pelargonii

afryka?skiej

89,1 mg 59,4 mg 29,7 mg

Witamina C 67,5 mg (84% RWS*) 45,0 mg (56% RWS*) 22,5 mg (28% RWS*)

Ekstrakt z kwiatów czarnego

bzu

26,5 mg 17,6 mg 8,8 mg

Ekstrakt z korzenia goryczki 24,3 mg 16,2 mg 8,1 mg

Ekstrakt z werbeny 23,6 mg 15,7 mg 7,9 mg

Ekstrakt z li?ci Andrographis

paniculata

23,6 mg 15,7 mg 7,9 mg

Cynk 4,5 mg (45% RWS*) 3 mg (30% RWS*) 1,5 mg (15% RWS*)

*% realizacji Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia

SKŁAD:

nośnik: glicerol, woda, miód, kwas : L-askorbinowy, standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides
DC.), glukonian cynku, aromat wiśniowy, suchy ekstrakt z kwiatów czarnego bzu (Sambucus nigra L.), suchy ekstrakt z korzenia goryczki
(Gentiana lutea L.), suchy ekstrakt z kwiatów dziewanny (Verbascum thapsus L.), suchy ekstrakt z werbeny (Verbena officinalis L.), suchy
ekstrakt z liści Andrographis paniculata, substancja konserwująca: sorbinian potasu, bromelaina.

 

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
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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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