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Pelavo Multi 3+ przeziębienie i grypa 120 ml
 

cena: 29,41 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała drogi oddechowe

Działanie wspomagające

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania odporność, potliwość

Opis produktu
 

Opis:
Suplement diety Pelavo Multi 3+ skuteczne wsparcie odporności dziecka. Naturalny, opracowany na bazie składników roślinnych
wspomaga prawidłowe działanie dróg oddechowych oraz pomaga w prawidłowej kontroli pocenia się.

Skład:
Składniki ilość w 7,5 ml
Ekstrakt z kwiatostanu lipy 90 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 30 mg
Witamina C 26,4 mg (33% RWS*)

Substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda, miód, suchy ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tilia cordata Mill), kwas L-askorbinowy,
standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides), substancja konserwująca: sorbinian potasu, aromat
malinowy.

Jak stosować Pelavo Multi 3+?

Pelavo Multi 3+ o smaku malinowym można podawać dzieciom powyżej 3. roku życia. Zalecana dawka to 2,5 ml trzy razy dziennie. Do
odmierzenia płynu można użyć załączonej miarki. Pelavo Multi 3+ zaleca się stosować nie dłużej niż 14 dni.

Ostrzeżenia i inne informacje:

Nie należy przekraczać zalecanej dawki w ciągu dnia. Suplement nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne
jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety, dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników
odżywczych. Nie należy podawać
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Przyjmowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią możliwe jest
jedynie po konsultacji z lekarzem.
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Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych i dostępu
dzieci.

Z uwagi na naturalny skład produktu może w nim powstać osad, dlatego buteleczkę należy wstrząsnąć przed użyciem.
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