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Pelbez+ płyn 120 ml
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Pelargonia afrykańska - w naturalny sposób wpływa na komfort oddechowy. Korzystnie wpływa na funkcje układu oddechowego oraz na
gardło.
Bez czarny - wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. Wykazuje działanie antyoksydacyjne.
Rumianek - korzystnie oddziałuje na gardło, krtań i struny głosowe. Pomaga zachować zdrowie układu oddechowego oraz wspomaga
funkcjonowanie układu odpornościowego.
Lipa - korzystnie oddziałuje na gardło oraz wspiera naturalną odporność organizmu.
Korzeń prawoślazu - korzystnie oddziałuje na gardło, krtań oraz jamę ustną.
Ziele tymianku - korzystnie oddziałuje na gardło, krtań oraz jamę ustną. Przyczynia się do naturalnej obrony organizmu.
Cynk - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Cechy

składniki produktu: pomagają zachowywać zdrowie dróg oddechowych, wspierają naturalną odporność organizmu

Składniki
nośnik: glicerol, woda, wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej, ekstrakt z owoców czarnego bzu, wyciąg z koszyczków rumianku,
wyciąg z kwiatostanu lipy, wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z ziela tymianku, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, glukonian cynku

Wartości odżywcze 7,5 ml płynu 15 ml płynu
Wyciąg z korzenia pelargonii
afrykańskiej

30 mg 60 mg

Ekstrakt z owoców czarnego bzu 30 mg 60 mg
Wyciąg z koszyczków rumianku 30 mg 60 mg
Wyciąg z kwiatostanu lipy 30 mg 60 mg
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7,5 ml płynu 15 ml płynu
Wyciąg z korzenia prawoślazu 30 mg 60 mg
Wyciąg z ziela tymianku 30 mg 60 mg
Cynk 1,5 mg (15%)* 3 mg (30%)*
*% referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: dzieci od 3. do 6. roku życia: 2,5 ml trzy razy dziennie. Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 5 ml trzy razy dziennie.
Produkt rozcieńczyć niewielką ilością chłodnego płynu. Wstrząsnąć przed użyciem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego
spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest
zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Ze względu na zastosowane wyciągi roślinne możliwy osad nie stanowi wady produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
120

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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