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Pelafen Baby Suplement diety płyn drogi oddechowe i gardło
smak owocowy 20 sztuk
 

Cena: 21,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Zawiesina wyciskana z kapsułki

Preparat uzupełniający dietę w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych¹ i gardła¹ oraz odporność¹,²,³,⁴
w przypadku wyziębienia organizmu przy zmiennej pogodzie, a także w okresach jesienno-zimowych i przesilenia wiosennego.

¹ Lipa wspiera prawidłowe funkcjonowanie gardła i strun głosowych oraz wspomaga układ immunologiczny.
² Owoc bzu czarnego wspomaga naturalne funkcje immunologiczne organizmu.
³ Witamina C i ⁴ Cynk wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Składniki
Zawartość kapsułki: olej słonecznikowy rafinowany, olej kokosowy całkowicie uwodorniony, sacharoza, ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tiliae
inflorescentia), witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), cynk (glukonian cynku),
laktoferyna z mleka krowiego, Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, substancja utrzymująca wilgoć -
sorbitol, barwniki: dwutlenek tytanu, karmin, tlenki i wodorotlenki żelaza

Wartości odżywcze
Wypełnienie 1 kapsułki Wypełnienie 4 kapsułek

Składniki
Ekstrakt z kwiatostanu lipy 17 mg 68 mg
Witamina C 16 mg 20 % RWS* 64 mg 80 % RWS*
Ekstrakt z owoców bzu czarnego 15 mg ekwiwalent 1,5 g owoców bzu 60 mg ekwiwalent 6,0 g owoców bzu
Cynk 1,3 mg 13 % RWS* 5,2 mg 52 % RWS*
Laktoferyna 1 mg 4 mg
* RWS - referencyjna wartość spożycia
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Dawkowanie
Zalecane spożycie: dzieci powyżej 6. miesiąca do ukończenia 1. roku życia - zawartość 1 kapsułki dziennie, dzieci w wieku 1-3 lat -
zawartość 2 kapsułek dziennie, dzieci w wieku 4-9 lat - zawartość 2-3 kapsułek dziennie, dzieci powyżej 10. roku życia, młodzież i dorośli
zawartość 2-4 kapsułek dziennie.

Sposób użycia: końcówkę kapsułki należy ściąć, przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na
łyżeczkę lub dodać do pokarmu. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia i dorosłych.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym kartoniku, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

Przeciwwskazania
UWAGA: należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie połknęło otoczki kapsułki. OSTRZEŻENIA: 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.

Alergeny
Mleko: Zawiera

Producent
Phytopharm Klęka S.A.,
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
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