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Pelafen Kid Suplement diety płyn drogi oddechowe i gardło
smak owocowy 100 ml
 

Cena: 21,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Preparat uzupełniający dietę w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych¹,²,³ i gardła¹,²,³ oraz
odporność¹,⁴,⁵,⁶ w przypadku wyziębienia przy zmiennej pogodzie, a także w okresach jesienno-zimowych i przesilenia wiosennego.
¹Lipa wspiera prawidłowe funkcjonowanie gardła i strun głosowych oraz wspomaga układ immunologiczny.
²Pelargonia afrykańska wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego, w tym gardła.
³Prawoślaz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, w tym gardła i strun głosowych.
⁴Owoc bzu czarnego wspomaga naturalne funkcje immunologiczne organizmu.
⁵Witamina C i ⁶cynk wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zawiera standaryzowany wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej.

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

Wartości odżywcze
w 15 ml preparatu w 22,5 ml preparatu w 30 ml preparatu

Składniki
Sok z owoców bzu czarnego 300,00 mg ekiwalent 3,0 g

owoców bzu
450,00 mg ekiwalent 4,5 g
owoców bzu

600,00 mg ekiwalent 6,0 g
owoców bzu

Ekstrakt z kwiatostanu lipy 230,70 mg 346,05 mg 461,40 mg
Ekstrakt z korzenia prawoślazu 180,00 mg 270,00 mg 360,00 mg
Sok z malin 150,00 mg 225,00 mg 300,00 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii 59,33 mg 88,99 mg 118,65 mg
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w 15 ml preparatu w 22,5 ml preparatu w 30 ml preparatu
Witamina C 40 mg 50 % RWS* 60 mg 75 % RWS* 80 mg 100 % RWS*
Beta-glukany z drożdży
(Saccharomyces cerevisiae)

22,50 mg 33,75 mg 45,00 mg

Cynk 3,0 mg 30 % RWS* 4,5 mg 45 % RWS* 6,0 mg 60 % RWS*
* RWS - referencyjna wartość
spożycia

Dawkowanie
Zalecane spożycie: dzieci od 3. do 6. roku życia: 5 ml płynu 2-3 razy dziennie; dzieci od 7. roku życia do 12. roku życia: 7,5 ml płynu 2-3
razy dziennie; dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 10 ml płynu 3 razy dziennie.

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wystąpienie osadu lub opalizacji
jest konsekwencją naturalnego pochodzenia składników produktu i nie stanowi jego wady. Przed użyciem wstrząsnąć.

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

Przeciwwskazania
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.

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