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Pelafen Wyrób medyczny przeziębienie syrop o smaku
malinowym 30 ml
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Wyrób medyczny Pelafen Kid MD Przeziębienie stosuje się w pierwszych objawach przeziębienia (podrażnienie i ból gardła, chrypka,
kaszel) w celu ich łagodzenia oraz hamowania dalszego rozwoju infekcji.

W skład wyrobu wchodzi opatentowana formuła Mucobione, która zawiera substancje obniżające napięcie powierzchniowe i
zmieniające właściwości fizyczne zalegającego śluzu, co powoduje jego łatwiejsze odklejanie od błon śluzowych. Dzięki temu następuje
zwiększenie ruchomości rzęsek i usunięcie zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych. Dodatkowo w wyniku działania opatentowanej
formuły Mucobione oraz pozostałych składników wyrobu dochodzi do wzmacniania ochronnej, naturalnej funkcji bariery śluzówkowej i
obrony przed wniknięciem drobnoustrojów - wirusów i bakterii, ale także alergenów, pyłów - czyli do ochrony przed rozwojem infekcji.
Jednocześnie ochronna warstwa na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła daje uczucie nawilżenia i ulgi, w przypadku podrażnień, bólu i
stanów zapalnych gardła.

Składniki
opatentowana formuła Mucobione (ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej i białko owsa), wyciąg z plechy porostu islandzkiego,
wyciąg z kwiatostanu lipy, maltitol, kwas cytrynowy, aromat malinowy, sorbinian potasu, guma arabska, woda

Dawkowanie
Sposób użycia:
dzieci 1-3 lat 2 x dziennie po 2,5 ml syropu
dzieci 3-6 lat 3 x dziennie po 2,5 ml syropu
dzieci 6-12 lat 2-3 razy dziennie po 5 ml syropu
młodzież > 12 lat i dorośli 3-4 razy dziennie po 5 ml syropu

W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż 7 dni lub w przypadku nasilenia w trakcie stosowania wyrobu, należy skonsultować
się z lekarzem. Wyrób medyczny Pelafen Kid MD Przeziębienie może być stosowany podczas ciąży i kamienia piersią po konsultacji z
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lekarzem.

Przed użyciem należy wstrząsnąć. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIA: Wyrób zawiera białka owsa, w tym gluten. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Alergeny
Zboża zawierające gluten: Zawiera

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