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RenoPuren Zatoki Junior płyn 120 ml
 

Cena: 20,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
stabilizator: glicerol, woda, wyciąg z kwiatostanu lipy, wyciąg z ziela tymianku, wyciąg z kwiatów bzu czarnego, wyciąg z korzenia
pelargonii afrykańskie], wyciąg z ziela werbeny, wyciąg z czosnku, i ekstrakt z liści Andrographis paniculata, substancja konserwująca:
benzoesan sodu, aromat, regulator i kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa.
Składnik 5 ml 10 ml
Wyciąg z ziela tymianku 30 mg* 60 mg*
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata 10 mg* 20 mg*
Wyciąg z czosnku 12,5 mg* 25 mg*
Wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej 20 mg* 40 mg*
Wyciąg z kwiatostanu lipy 30 mg* 60 mg*
Wyciąg z ziela werbeny 20 mg* 40 mg*
Wyciąg z kwiatów bzu czarnego 25 mg* 50 mg*
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka
RenoPuren Zatoki Junior to suplement diety stworzony dla dzieci powyżej 3-go roku życia.

Składniki RenoPuren Zatoki Junior wspomagają funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, do których należą zatoki
przynosowe, jama nosowa i gardło.
Dodatkowo zawarty w produkcie wyciąg z kwiatów bzu czarnego wspiera układ odpornościowy.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
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Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia: 5 ml raz dziennie.
Dorośli: 5 ml dwa razy dziennie.
Produkt przed spożyciem wymaga rozcieńczenia. Produkt należy rozcieńczyć niewielką ilością chłodnego płynu.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25° C. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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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