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Pelavo Multi 6+, syrop, 120 ml dziecko odporność
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie kaszel

Opis produktu
 

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej łagodzi zaburzenia pracy dróg oddechowych dzięki zawartości substancji należących do
kumaryn, glikozydów, fenolokwasów, flawonoidów i proantocyjanidyn, kwasów tłuszczowych.

Ekstrakt z lipy wspiera wydzielanie potu, co wspiera kontrolę nad zachowaniem prawidłowej temperatury ciała.

Witamina C wspiera działanie układu immunologicznego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dzieci powyżej 6. roku życia: 3,5 ml trzy razy dziennie. W uzasadnionych przypadkach i pod nadzorem lekarza dawkę można
zmodyfikować. Pelavo Multi 6+ zaleca się stosować w czasie infekcji oraz 2-3 dni po jej ustąpieniu, jednak łącznie nie dłużej niż 14 dni

Skład

Składniki: nośnik: glicerol, woda, miód, suchy ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tilia cordata Mill.), standaryzowany ekstrakt z korzenia
pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides DC.), sok malinowy zagęszczony, kwas L-askorbinowy, substancja konserwująca:
sorbinian potasu, aromat malinowy.

Wartość odżywcza, w 100 ml, w 10,5 ml
Wartość energetyczna, 1013 kJ/238 kcal, 106 kJ/25 kcal
Tłuszczw tym kwasy tłuszczowe nasycone, < 0,10 g< 0,10 g, < 0,10 g< 0,10 g
Węglowodanyw tym cukry, 59,28 g15,83 g, 6,22 g1,66 g
Białko, 0,29 g, 0,03 g
Sól, 0,01 g, 0,001 g
Witamina C, 364 mg, 38,2 mg (48% RWS*)
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, 800 mg, 84 mg
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 Ekstrakt z kwiatostanu lipy, 2400 mg, 252 mg

*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ostrzeżenia

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Pelavo Multi 6+. Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Produkt nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia. Zrównoważona dieta i
zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PHYTOPHARM KLĘKA

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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