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PELBEZ+ płyn 120 ml
 

Cena: 15,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: AFLOFARM 

Partyzancka 133/151 , Pabianice

ILOŚĆ: 120 ml

 

Pelbez+ - suplement diety zawierający składniki pomagające zachować zdrowie dróg oddechowych oraz wspierające naturalną
odporność organizmu. Preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.

 

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie:

Pelargonia afrykańska wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.

Bez czarny wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego, wykazuje działanie antyoksydacyjne.

Rumianek wspomaga zachować zdrowie układu oddechowego oraz wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego.
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Lipa wspomaga naturalną odporność organizmu.

Korzeń prawoślazu i ziele tymianku wspierają gardło, krtań i jamę ustną.

Cynk wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

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

Dzieci powyżej 6 roku życia: 5 ml 3 razy dziennie.

Produkt rozcieńczyć niewielką ilością chłodnego płynu.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki 7,5 ml % RWS* 15 ml % RWS*

Wyci?g z

korzenia

pelargonii

afryka?skiej

30 mg --- 60 mg ---

Ekstrakt z owoców
czarnego bzu

30 mg --- 60 mg ---

Wyci?g z
koszyczków
rumianku

30 mg --- 60 mg ---

Wyci?g z
kwiatostanu lipy

30 mg --- 60 mg ---

Wyci?g z korzenia
prawo?lazu

30 mg --- 60 mg ---

Wyci?g z ziela
tymianku

30 mg --- 60 mg ---

Cynk 1,5 mg 15% 3 mg 30%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 

SKŁAD:

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

 

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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