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Rodzina Zdrowia Pelagrine płyn 120 ml
 

Cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
stabilizator: maltitole, woda, ekstrakt z owoców czarnego bzu Sambucus nigra, DER 10:1; kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z
korzenia pelargonii afrykańskiej Pelargonium sidoides, DER 4:1; ekstrakt z kwiatów lipy Tilia cordata Mill, DER 8:1; aromat, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan
sodu; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.

1 łyżeczka (5 ml) zawiera:

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej Pelargonium sidoides- 40 mg*
Ekstrakt z owoców czarnego bzu Sambucus nigra - 150 mg*
Ekstrakt z kwiatów lipy Tilia cordata Mill - 25 mg*
Witamina C - 40 mg (50% RWS)
Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Pelagrine w formie płynnej powstał, aby wspomagać funkcjonowanie układu oddechowego: nos,
zatoki, gardło i struny głosowe. Zawiera wyselekcjonowane ekstrakty roślinne, które pomagają w utrzymaniu odporności organizmu oraz
korzystnie wpływają na górne drogi oddechowe.

Ekstrakty z kwiatów lipy oraz z owoców bzu czarnego wpływają korzystnie na gardło i struny głosowe oraz wspomagają
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prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto ekstrakt z pelargonii przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania górnych dróg oddechowych i komfortu oddychania.
Witaminy C i B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, ponadto - witamina B6 przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
Dzieci od 6 roku życia: 1 łyżeczka (5 ml).
Dorośli od 1-2 łyżeczek.
Miarka w zestawie. Przed użyciem wstrząsnąć. Po otwarciu należy przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 60 dni

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej (15˚C-25˚C). Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Ewentualny osad lub krystalizacja produktu w butelce jest zjawiskiem
naturalnym.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
Ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

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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