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Pelavo Multi 6+, syrop, 120 ml
 

Cena: 20,98 zł

Opis słownikowy

Marka Pelavo

Postać syrop

Producent Us Pharmacia

Opis produktu
 

Opis Pelavo Multi 6+, syrop, 120 ml

Opis

Pelavo Multi 6+ uzupełnia dietę o substancje, które wspomagają organizm w dietetycznym postępowaniu podczas przeziębienia i grypy.

Skład

nośnik: gliceryna, 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.  

Wartość odżywcza w 100 ml w 10,5 ml
  

Wartość energetyczna

  

1013 kJ
238 kcal)

  

106 kJ
25 kcal

  

Tłuszcz

  

<0,10 g

  

<0,10 g
  

Węglowodany

  

59,28 g

  

6,22 g
  

Białko

  

<0,29 g

  

<0,03 g
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Witamina C

  

364 mg

  

38,2 mg (100% ZDS*)
  

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej

  

800 mg

  

84 mg
  

Ekstrakt z kwiatostanu lipy

  

2400 mg

  

252 mg

 * ZDS - zalecane dzienne spożycie

Właściwości

Pelavo Multi 6+ zawiera:

standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który w naturalny sposób łagodzi dolegliwości dróg oddechowych,
ekstrakt z lipy, który działa napotnie, pomagając utrzymać właściwą temperaturę ciała w trakcie przeziębienia i grypy,
witaminę C, która dodatkowo wspomaga naturalne siły obronne organizmu.

Działanie ekstraktu z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides) zostało potwierdzone w licznych badaniach klinicznych
obejmujących 13 000 osób, w tym 3900 dzieci. Badania te potwierdziły korzystny wpływ ekstraktu na drogi oddechowe. Badania
kliniczne potwierdzają wysoką tolerancję i bezpieczeństwo stosowania (Pelargonium sidoides) u dzieci. Ściśle kontrolowany
i nadzorowany proces produkcji gwarantuje najwyższą jakość produktu Pelavo Multi 6+.

 

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Sposób użycia

Dzieci powyżej 6. roku życia: 3,5 ml trzy razy dziennie. W uzasadnionych przypadkach i pod nadzorem lekarza dawkę można
zmodyfikować. Pelavo Multi 6+ zaleca się stosować w czasie infekcji oraz 2-3 dni po jej ustąpieniu, jednak łączenie nie dłużej niż 14 dni.

Należy wstrząsnąć przed zastosowaniem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Z uwagi na naturalny charakter produktu może powstać osad.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Pelavo Multi 6+.
Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
Produkt nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Pelavo Multi 6+ należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od promieni
słonecznych, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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