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PELBEZ + Płyn 120ml
 

cena: 19,87 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Stosowany w celu zachowania zdrowych dróg oddechowych oraz wspierania naturalnej
odporności organizmu.

Działanie:

Pelargonia afrykańska wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.
Bez czarny wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego, wykazuje
działanie antyoksydacyjne.
Rumianek wspomaga zachować zdrowie układu oddechowego oraz wspiera
funkcjonowanie układu odpornościowego.
Lipa wspomaga naturalną odporność organizmu.
Korzeń prawoślazu i ziele tymianku wspierają gardło, krtań i jamę ustną.
Cynk wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
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Skład:

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.

7,5ml zawiera: wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej 30mg, ekstrakt z owoców czarnego
bzu 30mg, wyciąg z koszyczków rumianku 30mg, wyciąg z kwiatostanu lipy 30mg, wyciąg z
korzenia prawoślazu 30mg, wyciąg z ziela tymianku 30mg, cynk 1,5mg (15%)*.

15ml zawiera: wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej 60mg, ekstrakt z owoców czarnego
bzu 60mg, wyciąg z koszyczków rumianku 60mg, wyciąg z kwiatostanu lipy 60mg, wyciąg z
korzenia prawoślazu 60mg, wyciąg z ziela tymianku 60mg, cynk 3mg (30%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Sposób użycia:

Dzieci od 3. do 6. roku życia: 2,5 ml 3 razy dziennie.
Dzieci powyżej 6 roku życia: 5 ml 3 razy dziennie.

 

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 
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