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Pneumolan plus 120 ml
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny doustne

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt z ziela nasturcji większej (Tropaeolum majus), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra),
ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana), ekstrakt z liści Andrographis paniculata, aromat malinowy, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, ekstrakt z ziela werbeny (Verbena officinalis), koncentrat soku z aronii, ekstrakt z korzenia goryczki
(Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbascum thapsus), , substancje konserwujące - benzoesan sodu i
sorbinian potasu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Zawartość w 5ml:

Kompleks RespiraPRO
Ekstrakt z ziela nasturcji większej 171,4 mg*
Ekstrakt z korzenia chrzanu 48 mg*

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg*
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata 25 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 20 mg*
Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej 10 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej 10 mg*
Witamina B6 1,4 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120ml

Charakterystyka

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/pneumolan-plus-120-ml-a.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Pneumolan Plus to suplement diety zawierający kompleks RespiraPRO i kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają
funkcjonowanie górnych i dolnych dróg oddechowych oraz układu odpornościowego, a także witaminę B6 pomagającą w utrzymaniu
prawidłowego stanu błon śluzowych i układu odpornościowego.
Produkt jest przeznaczony dla dzieci od 6. roku życia, młodzieży oraz dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparat nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 5 ml ( 1 łyżeczka).
Przed użyciem wstrząsnąć. Przed podaniem rozcieńczyć w 5 ml płynu (woda, herbata itp.).

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem. Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.

Producent
Walmark Sp. z o.o.
ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec

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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