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Pneumolan Kids płyn,120 ml
 

Cena: 26,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać Płyn

Producent STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety w płynie Pneumolan Kids zawiera specjalnie wyselekcjonowaną kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają
układ oddechowy i odporność u dzieci powyżej 3. roku życia. 

- Ekstrakt z pelargonii afrykańskiej zwiększa komfort oddychania
- Ekstrakty z werbeny pospolitej i dziewanny wielkokwiatowej wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego
- Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej wpływa na wzmocnienie i ożywienie organizmu
- Ekstrakty z bzu czarnego i dziewanny wielkokwiatowej wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu odpornościowego
- Ekstrakt z bzu czarnego wykazuje działanie przeciwutleniające

Skład:

Składniki zalecanej dziennej porcji do spożycia: 5 ml
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 4:1): 50 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii (DER 4:1): 40 mg
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1): 20 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielokwiatowej (DER 4:1): 10 mg
Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (DER 5:1):10 mg

Składniki:
syrop sorbitolowy, miód wielokwiatowy, woda, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej (Pelargonium sidoides), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat jagodowy, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej
(Verbena officinalis), aromat różany, koncentrat soku z aronii, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu
dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum thapsiforme), substancja konserwująca: benzoesan sodu.

Sposób przygotowania i sposób użycia:
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Wstrząsnąć c przed każdym użyciem.
W opakowaniu znajduje się miarka dozująca pomagająca we właściwym podaniu.
Przed podaniem rozcieńczyć w 5 ml płynu (herbata, woda, itp.)
Wystąpienie osadu na dnie butelki jest naturalnym objawem i nie stanowi wady jakościowej produktu.

Zalecana dzienna porcja wspomagająca osiągnięcie pożądanego efektu: 5 ml (1 łyżeczka)

Przeciwwskazania:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecamy jest zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia. Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Produkt jest przeznaczony
dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz dorosłych.

Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C z dala od miejsc
nasłonecznionych i źródeł ciepła.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.
Zalecana dzienna porcja dostarcza składniki odżywcze na poziomie umożliwiającym uzyskanie deklarowanego korzystnego działania.

Opakowanie: 120 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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