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Pelavo Multi 3+, syrop, 120 ml
 

Cena: 20,86 zł

Opis słownikowy

Marka Pelavo

Postać syrop

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Pelavo Multi 3+, syrop, 120 ml

Opis

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Pelavo Multi 3+

Skład

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

Wartość odżywcza w 100 ml w 7,5 ml
Wartość energetyczna 961 kJ / 227 kcal 72 kJ / 17 kcal
Tłuszcz, w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone

  

<0,10 g

<0,10 g

  

<0,10 g

<0,10 g
Węglowodany, w tym:
cukry

  

56,71 g

12,58 g

  

4,25 g

0,94 g
Białko <0,20 g <0,20 g
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Sól <0,01 g <0,01 g
Witamina C 325 mg 26,4 mg / 33 %*
Ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej

400 mg 30 mg

Ekstrakt z kwiatostanu lipy 1200 mg 90 mg

* Zalecane dzienne spożycie 

Właściwości

Standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej w naturalny sposób łagodzi dolegliwości dróg oddechowych.
Ekstrakt z lipy działa napotnie, pomagając utrzymać właściwą temperaturę ciała.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat.
Pelavo Multi 3+ uzupełnia dietę o substancje, które wspomagają organizm w dietetycznym postępowaniu podczas przeziębienia i grypy.

Sposób użycia

Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Wstrząsnąć przed użyciem.
Dzieci powyżej 3 roku życia: 2,5 ml trzy razy dziennie.
Do odmierzania syropu można użyć załączonej miarki.
Zaleca się stosować w czasie infekcji oraz 2-3 dni po jej ustąpieniu, jednak łącznie nie dłużej niż 14 dni.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Z uwagi na naturalny charakter produktu może powstawać osad.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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