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

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

 

 

Pelbez baby x 12 sasz
 

Cena: 23,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukoza bezwodna, wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej, wyciąg z kwiatów bzu czarnego, wyciąg z koszyczków rumianku, wyciąg z
kwiatu lipy, wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z ziela tymianku, glukonian cynku.

1 saszetka zawiera:

wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej - 30 mg*
wyciąg z kwiatów bzu czarnego - 30 mg*
wyciąg z koszyczków rumianku - 30 mg*
wyciąg z kwiatostanu lipy - 30 mg*
wyciąg z ziela tymianku - 30 mg*
cynk - 1,5 mg (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
54 g (12 saszetek po 4,5 g)

Charakterystyka
Składniki produktu:

pomagają zachować zdrowie dróg oddechowych
wspierają naturalną odporność organizmu

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Niemowlęta powyżej 6 miesiąca życia i dzieci do 6 roku życia: 1 saszetka dziennie.
Dzieci powyżej 6 roku życia i osoby dorosłe: 2 saszetki dziennie.
Zawartość 1 saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej i przegotowanej wody lub herbatki.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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