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PELBEZ BABY 12 saszetek pr.do p.roztw.
 

Cena: 30,60 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 12 sasz.

Postać pr.do p.roztw.

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Glukoza bezwodna, Wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej, wyciąg z kwiatów bzu czarnego, wyciąg z koszyczków rumianku,
wyciąg z kwiatów lipy, wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z ziela tymianku, glukonian cynku.  1 saszetka zawiera:  Wyciąg z korzenia
pelargonii afrykańskiej 30 mg,  Wyciąg z kwiatów bzu czarnego 30 mg,  Wyciąg z koszyczków rumianku 30 mg,  Wyciąg z kwiatów lipy
30 mg,  Wyciąg z ziela tymianku 30 mg,  Glukonian cynku 1,5 mg (15% dziennego zalecanego spożycia)  Wskazania Składniki preparatu
pomagają zachowywać zdrowie dróg oddechowych i wspierają naturalną odporność organizmu.  Działanie Wyciąg z kwiatów bzu
czarnego wspiera fizjologiczny proces pocenia się oraz prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. Wykazuje działanie
antyoksydacyjne. Wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej w naturalny sposób wpływa na komfort oddechowy. Korzystnie wpływa na
funkcje układu oddechowego oraz na gardło. Wyciąg z koszyczków rumianku korzystnie oddziałuje na gardło, krtań i struny głosowe.
Pomaga zachować zdrowie układu oddechowego oraz wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego. Wyciąg z korzenia
prawoślazu korzystnie oddziałuje gardło, krtań oraz jamę ustną. Wyciąg z ziela tymianku korzystnie oddziałuje gardło, krtań oraz jame
ustną. Przyczynia się do naturalnej obrony organizmu. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.  Dawkowanie Niemowlęta powyżej 6 miesiąca życia i dzieci do 6 roku życia: 1 sasz.
dziennie. Dzieci powyżej 6 roku życia i osoby dorosłe: 2 sasz. dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej przegotowanej
wody lub herbatki. Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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