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Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn 100 ml
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn w postaci płynu doustnego od Phytopharm jest produktem, który może być
podawany dzieciom już od 3. roku życia, poza tym może być stosowany przez pacjentów starszych, w tym przez młodzież i dorosłych.
Preparat jest płynem na bazie składników pochodzenia roślinnego, w tym dziewanny, tymianku, bzu czarnego, werbeny i olejku
eukaliptusowego, poza tym uzupełniono go w cynk i witaminę C. Na co jest Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn? Wskazaniem do
stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w składniki, które wspomagają naturalne oczyszczanie dróg
oddechowych, a także wspierają zdrowie dróg oddechowych oraz komfort oddychania.

W opakowaniu znajduje się 100 ml preparatu Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn. W skład 5 ml suplementu diety wchodzi 100 mg soku z
owoców bzu czarnego oraz 70 mg ekstraktu z ziela tymianku, a także 58,8 mg ekstraktu z kwiatów bzu czarnego oraz 26,3 mg ekstraktu
z ziela werbeny, a oprócz tego 11,1 mg ekstraktu z kwiatów dziewanny i 0,1 mg naturalnego olejku eukaliptusowego, a oprócz tego 37
mg (46% RWS) witaminy C oraz 2,5 mg (25% RWS) cynku. Skład suplementu diety uzupełniają też substancje pomocnicze, czyli
sacharoza, woda, sok malinowy, aromat malinowy oraz benzoesan sodu.

Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn jest suplementem diety, który może być stosowany wyłącznie przez pacjentów zgodnie z zaleceniami
producenta. Rekomendowane dawkowanie Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn to w przypadku dzieci w wieku 3-6 lat 2,5 ml produktu
podawane 2 razy dziennie. W przypadku podawania płynu dzieciom w wieku 7-12 lat zaleca się wykorzystanie 2,5 ml płynu w
częstotliwości 3 razy dziennie. Jeśli Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn ma być podawany młodzieży w wieku powyżej 12 lat, zaleca się
natomiast wykorzystanie 5 ml płynu i jego podawanie dziecku w częstotliwości 2 razy dziennie.

Nie w każdym przypadku preparat Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn powinien być przez pacjenta przyjmowany, ponieważ posiada
również przeciwwskazania. Suplement diety nie powinien być stosowany przez pacjentów nadwrażliwych na chociaż jeden z jego
składników. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów po zażyciu produktu, które mogłyby sugerować nadwrażliwość na niego,
należy zaprzestać suplementacji i skonsultować się z lekarzem. Suplement diety Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn nie powinien również
być podawany dzieciom w wieku poniżej 3 lat.
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Suplement diety Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn nie może w żadnym wypadku zastąpić zbilansowanych posiłków i zdrowego życia,
dlatego nie powinien być przez pacjentów traktowany jako ich zamiennik. Suplement diety nie może być również przyjmowany w
dawkach przekraczających rekomendowane. Nie należy też zapominać o konieczności bezpiecznego przechowywania suplementu diety
– choć może być podawany dzieciom już od 3. roku życia, jego przyjmowanie w odpowiednich dawkach powinna kontrolować osoba
dorosła. Z tego powodu Pelafen Kid 3+ Zatoki i Nos płyn należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Opis
Preparat zawiera odpowiednio dobraną kompozycję składników wspomagających: fizjologiczne oczyszczanie dróg oddechowych²,
zdrowie dróg oddechowych²,⁴,⁵, komfort oddychania¹
dziewanna¹ dba o zachowanie właściwego komfortu oddychania
tymianek² wspomaga fizjologiczne oczyszczanie dróg oddechowych poprzez wspomaganie wydzielania śluzu w górnych drogach
oddechowych
werbena⁴ wspomaga zdrowie układu oddechowego i wspiera organizm w ochronie przed czynnikami zewnętrznymi, mi.in. w przypadku
trudnych warunków pogodowych
olejek eukaliptusowy⁵ jest korzystny dla zdrowia układu oddechowego

Cechy

składniki preparatu wspomagają: fizjologiczne oczyszczanie dróg oddechowych², zdrowie dróg oddechowych²,⁴,⁵, komfort
oddychania¹
dziewanna¹ dba o zachowanie właściwego komfortu oddychania
tymianek² wspomaga fizjologiczne oczyszczanie dróg oddechowych poprzez wspomaganie wydzielania śluzu w górnych
drogach oddechowych
werbena⁴ wspomaga zdrowie układu oddechowego i wspiera organizm w ochronie przed czynnikami zewnętrznymi, mi.in. w
przypadku trudnych warunków pogodowych
olejek eukaliptusowy⁵ jest korzystny dla zdrowia układu oddechowego
witamina C⁶ i cynk⁷ wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
 bez czarny³ pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji immunologicznych organizmu

Składniki
sacharoza, woda, sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), ekstrakt z ziela tymianku (Thymi herba), ekstrakt z kwiatów bzu
czarnego (Sambuci flos), witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z ziela werbeny (Verbenae herba), sok malinowy, aromat malinowy,
ekstrakt z kwiatów dziewanny (Verbasci flos), substancja konserwująca - benzoesan sodu, cynk (glukonian cynku), naturalny olejek
eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum)

Wartości odżywcze Zawartość w 5 ml Zawartość w 7,5 ml Zawartość w 10 ml
Składniki
Sok z owoców bzu czarnego 100 mg 150 mg 200 mg
Ekstrakt z ziela tymianku 70 mg 105 mg 140 mg
Ekstrakt z kwiatów bzu
czarnego

58,8 mg 88,2 mg 117,6 mg

Ekstrakt z ziela werbeny 26,3 mg 39,45 mg 52,6 mg
Ekstrakt z kwiatów
dziewanny

11,1 mg 16,65 mg 22,2 mg

Naturalny olejek
eukaliptusowy

0,1 mg 0,15 mg 0,2 mg

Witamina C 37 mg 46 % RWS* 55,5 mg 69 % RWS* 74 mg 92 % RWS*
Cynk 2,5 mg 25 % RWS* 3,75 mg 37,5 % RWS* 5 mg 50 % RWS*
* RWS - referencyjna
wartość spożycia

Stosowanie
Zalecane spożycie: dzieci w wieku 3-6 lat: 2,5 ml preparatu 2 razy dziennie, dzieci w wieku 7-12 lat: 2,5 ml preparatu 3 razy dziennie,
dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 5 ml preparatu 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.
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Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIA: nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta
oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i
dorosłych.

Producent
Phytopharm Klęka S.A.

Zawartość opakowania
100

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.
 

Galeria
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