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Pelavo Multi 3+ Drogi Oddechowe 120 ml
 

Cena: 31,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje utrzymujące wilgoć: gliceryna, woda, miód, suchy ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tilia cordata Mill), kwas L-askorbinowy,
standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat
malinowy.

Wartość odżywcza w 7,5 ml:

Ekstrakt z kwiatostanu lipy - 90 mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej - 30 mg*
Witamina C - 26,4 mg (33% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Pelavo Multi 3+ zawiera:

standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który w naturalny sposób wspiera zdrowie dróg oddechowych
ekstrakt z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu
witaminę C dodatkowo wspiera naturalne siły obronne organizmu

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 2,5 ml trzy razy dziennie. Do odmierzenia płynu można użyć załączonej miarki. Pelavo Multi 3+ zaleca się
stosować nie dłużej niż 14 dni.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Pelavo Multi 3+ należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych,
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Producent
USP Zdrowie sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa Polska

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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