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Pelavo, Nos i Zatoki, Syrop dla dzieci powyżej 3 roku życia,
120ml
 

Cena: 34,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Substancje utrzymujące wilgoć: gliceryna, woda, miód, kwas : L-askorbinowy, standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej
(Pelargonium sidoides DC.), glukonian cynku, aromat wiśniowy, suchy ekstrakt z kwiatów czarnego bzu (Sambucus nigra L.), suchy
ekstrakt z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), suchy ekstrakt z kwiatów dziewanny (Verbascum thapsus L.), suchy ekstrakt z werbeny
(Verbena officinalis L.), suchy ekstrakt z liści Andrographis paniculata, substancja konserwująca: sorbinian potasu, bromelaina.

Działanie:
Syrop nos i zatoki z linii Pelavo to unikalne połączenie wyciągów z roślin, które od lat wykorzystywane są w medycynie. Dodatek miodu,
naturalnej substancji antybakteryjnej, witaminy C i cynku zapewnia wsparcie dla układu odpornościowego. Ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej zawiera substancje czynne, takie jak: kumaryny, taniny i proantocyjanidyny, które pobudzają leukocyty do usuwania
drobnoustrojów, podobnie działa ekstrakt z korzenia goryczki. Kwiaty czarnego bzu działają napotnie i przeciwgorączkowo, pomagając
w ten sposób zwalczyć infekcję. Wyciąg z dziewanny ułatwia rozrzedzanie śluzu i usuwanie go z organizmu. Werbena zapewnia
działanie antybakteryjne. Ekstrakt z liści Andrographis paniculata łagodzi katar i objawy zapalenia zatok. Bromelaina to roślinny enzym
trawienny, który wykazuje właściwości przeciwzapalnie i wzmacnia odporność.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny przeznaczony do eliminowania objawów takich jak zatkany nos i zatoki. Może być stosowany już od 3. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Przyjmować pod nadzorem lekarza.

Dawkowanie:
Dzieci między 3. a 6. rokiem życia: 2,5 ml trzy razy dziennie, dzieci między 6. a 12. rokiem życia: 5 ml trzy razy dziennie, dzieci powyżej 12.
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roku życia i dorośli: 7,5 ml trzy razy dziennie. Wstrząsnąć przed użyciem. Stosować w czasie infekcji i 2-3 dni po ustąpieniu objawów,
jednak nie dłużej niż 14 dni.
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