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Pelavo Oskrzela, gardło, krtań, 120 ml
 

Cena: 41,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Pelavo Oskrzela o smaku wiśniowym to naturalny, opracowany na bazie składników roślinnych preparat łagodzący
podrażnienia gardła i krtani oraz wspomagający prawidłowe działanie dróg oddechowych. Jest skutecznym wsparciem odporności
dziecka.

Preparat zawiera:
- witaminę C i cynk - wspierają naturalne siły obronne organizmu
- standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides DC.) - w naturalny sposób wspiera zdrowie dróg
oddechowych
- suchy ekstrakt z porostu islandzkiego (Cetraria islandica L.) - działa łagodząco na gardło i krtań

Skład:
Substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda, miód,sacharoza, kwas L-askorbinowy, suchy ekstrakt w porostu islandzkiego (Cetraria
islandica L.) standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides DC.), glukonian cynku, aromat wiśniowy,
substancja konserwująca: sorbinian potasu, bromelaina.

Składnik Ilość w 22,5 ml Ilość w 15 ml Ilość w 7,5 ml
Ekstrakt z porostu islandzkiego 430 mg 320 mg 160 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 90 mg 60 mg 30 mg
Witamina C 67,5 mg (84% RWS*) 45,0 mg (56% RWS*) 22,5 mg (28% RWS*)
Cynk 4,5 mg (45% RWS*) 3 mg (30% RWS*) 1,5 mg (15% RWS*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Stosowanie:
Dzieci powyżej 3. do 6. roku życia: zalecana dawka to 2,5 ml trzy razy dziennie.
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Dzieci powyżej 6. do 12. roku życia: zalecana dawka to 5 ml trzy razy dziennie.

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

Do odmierzenia płynu można użyć załączonej miarki. Pelavo Oskrzela zaleca się stosować nie dłużej niż 14 dni.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki w ciągu dnia.

Nie należy podawać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Przyjmowanie w ciąży i w okresie karmienia
piersią możliwe jest jedynie po konsultacji z lekarzem.

Suplement nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie
zróżnicowanej diety, dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala
od promieni słonecznych i dostępu dzieci.

Naturalny skład produktu może przyczynić się do powstania w nim osadu, dlatego przed użyciem buteleczkę należy wstrząsnąć.

Opakowanie: 120 ml
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