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Pelavo Nos i zatoki, syrop, 120ml
 

cena: 30,35 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Pelavo Nos i Zatoki to syrop dla dzieci do post?powania dietetycznego przy zatkanym nosie i niedro?nych
zatokach.

Pelavo Nos i Zatoki zawiera:
standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej, który w naturalny sposób wspiera zdrowie dróg
oddechowych,
bromelain?, która zosta?a dodana do syropu Pelavo Nos i Zatoki, aby wzbogaci? jego dzia?anie,
witamin? C i cynk, które dodatkowo wspieraj? naturalne si?y obronne organizmu.

Dawkowanie
Dzieci powy?ej 3. do 6. roku ?ycia: 2,5 ml trzy razy dziennie.
Dzieci powy?ej 6. do 12. roku ?ycia: 5 ml trzy razy dziennie.
Powy?ej 12. roku ?ycia: 7,5 ml trzy razy dziennie.
Do odmierzenia p?ynu mo?na u?y? za??czonej miarki.
Zaleca si? stosowa? nie d?u?ej ni? 14 dni.

 Skład

Składnik Ilość w 22,5 ml Ilość w 15 ml Ilość w 7,5 ml
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 
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 liści Andrographis paniculata 23,6 mg 15,7 mg 7,9 mg
Cynk 4,5 mg (45% RWS*) 3mg (30% RWS*) 1,5 mg (15% RWS*)

 *% realizacji Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia

Substancje utrzymuj?ce wilgo?: glicerol, woda, miód, kwas : L-askorbinowy, standaryzowany ekstrakt
z korzenia pelargonii afryka?skiej (Pelargonium sidoides DC.), glukonian cynku, aromat wi?niowy, 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 li?ci Andrographis paniculata, substancja konserwuj?ca: sorbinian potasu, bromelaina.

Przeciwwskazania
 Nie spo?ywa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu. Stosowanie w ci??y i w
okresie karmienia piersi? po konsultacji z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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