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PELAFEN Kid 3+ syrop 100 ml
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Pelafen KID dla dzieci powyżej 3 roku życia to suplement diety w formie syropu uzupełniający dietę dziecka w składniki wspomagające
prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych1,2 i gardła1,2 oraz odporność1,3,4,5, .

VBF – unikalny składnik (wyciąg z korzenia pelargonii, z owoców bzu czarnego, beta-glukany, witamina C, cynk) oraz sok z malin i
wyciąg z lipy zawarte w produkcie Pelafen Kid 3+ dostarczają organizmowi składniki potrzebne w przypadku wyziębienia organizmu przy
zmiennej pogodzie, a także w okresach jesienno-zimowych i przesilenia wiosennego:
- lipa wspiera prawidłowe funkcjonowanie gardła i strun głosowych oraz wspomaga układ immunologiczny
- pelargonia afrykańska w naturalny sposób wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego, w tym gardła
- owoc bzu czarnego wspomaga naturalne funkcje immunologiczne organizmu
- witamina C i 5cynk wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, co odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu
organizmu w dobrej kondycji
- beta-glukany 1,3/1,6 D to naturalne polisacharydy występujące w ścianach komórkowych mikroorganizmów z gatunku Saccharomyces
cerevisiae
- sok z malin chętnie stosowany przez dzieci i rodziców zwłaszcza w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz w przypadku
przeziębienia czy infekcji dróg oddechowych

Wskazania
Preparat dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.

Działanie
Składniki zawarte w syropie Pelafen KID 3+ wspierają prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych, odporności i gardła.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
Dzieci od 3. do 6. roku życia 5 ml 3 razy dziennie,
Dzieci od 7. roku życia do 12. roku życia: 7,5 ml płynu 3 razy dziennie;
Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 10 ml płynu 3 razy dziennie.
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 Dawkowanie
Zalecane spożycie:
dzieci od 3. do 6. roku życia: 5 ml 3 razy dziennie,
dzieci powyżej 6. roku życia do 12. roku życia: 7,5 ml płynu 3 razy dziennie,
dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 10 ml płynu 3 razy dziennie.

Składniki: Sacharoza, woda, sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tilliae inflorescentia), sok z
malin, ekstrakt z korzenia pelargonii Pelargonium sidoides (Pelargonii radix), kwas L-askorbinowy (witamina C), beta-glukany z drożdży
(Saccharomyces cerevisiae), substancja konserwująca: benzoesan sodu, cynk (glukonian cynku).

Ostrzeżenia
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia
są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Uwagi do stosowania
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb
życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zawartość:
100 ml
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