
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Pelavo Multi 6+ Suplement diety 120 ml
 

Cena: 32,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Palavo Multi 6+ zawiera składniki wspomagające układ oddechowy.
Standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej w naturalny sposób wspiera zdrowie dróg oddechowych.
Ekstrakt z lipy działa napotnie wspierając mechanizmy obronne organizmu.

Działanie składników potwierdzone w badaniach
Działanie ekstraktu korzenia z pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides) potwierdzono w badaniach naukowych na grupie 13 000
osób, w tym 3 900 dzieci.

Jakie korzyści daje standaryzacja ekstraktu w Pelavo?
Pelavo Multi 6+ zawiera wysokiej jakości, standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej. Standaryzacja ekstraktu to
gwarancja takiej samej zawartości substancji odpowiedzialnych za działanie w każdym opakowaniu Pelavo.

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

Wartości odżywcze
Składniki w zalecanej dziennej porcji produktu: Ilość w 10,5 ml

Ekstrakt z kwiatostanu lipy 252 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 84 mg
Witamina C 38,2 mg (48% RWS*)
* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Dawkowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 6. roku życia: 3,5 ml trzy razy dziennie. Do odmierzenia płynu można użyć załączonej miarki. Pelavo Multi
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6+ zaleca się stosować nie dłużej niż 14 dni.

Wstrząsnąć przed zastosowaniem. Z uwagi na naturalny charakter produktu może powstać osad.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych, w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety 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 spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie w ciąży i w okresie karmienia piersią
po konsultacji z lekarzem.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
22 543 60 00

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

