
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Pelafen baby 6m+ x 20 kaps twist-off o smaku owocowym
 

Cena: 29,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps.

Postać Kapsułki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Zawartość kapsułki: olej słonecznikowy rafinowany, olej kokosowy całkowicie uwodorniony, sacharoza, ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tiliae
inflorescentia), witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambuci frutus), cynk (glukonian cynku), laktoferyna
z mleka krowiego .
Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, barwniki: dwutlenek tytanu, koszenila, tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z kwiatostanu lipy 17 mg*
Witamina C 16 mg (20% RWS)
Ekstrakt z owoców bzu czarnego 15 mg* ekwiwalent 1,5 g owoców bzu
Cynk 1,3 mg (13% RWS)
Laktoferyna 1 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera: 20 kapsułek twist-off (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Pelafen® Baby 6m+ to preparat do postępowania dietetycznego w schorzeniach takich jak: grypa, przeziębienie w celu wspierania
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dzieci powyżej 6. miesiąca życia do ukończenia 1. roku życia powinny przyjmować zawartość 1 kapsułki dziennie.

Dzieci w wieku 1-3 lat powinny przyjmować zawartość 2 kapsułek dziennie.
Dzieci w wieku 4-9 lat, młodzież i dorośli powinny przyjmować zawartość 2-3 kapsułek dziennie.
Dzieci powyżej 10 roku życia, młodzież i dorośli powinni przyjmować zawartość 2-4 kapsułek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, w miejscu suchym, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Producent
Phytopharm Klęka S.A.,
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

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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