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PELBEZ +, Syrop, 120ml
 

Cena: 19,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

PELBEZ +, Syrop, 120ml

Pelbez+ - suplement diety zawierający składniki pomagające zachować zdrowie dróg oddechowych oraz wspierające naturalną
odporność organizmu.

Wskazania:
Stosować syrop w ramach postępowania dietetycznego w przypadku infekcji dróg oddechowych u dzieci od 3 roku życia.

Właściwości:
PELBEZ Syrop dzięki naturalnym składnikom wspomaga łagodzenie objawów infekcji dróg oddechowych. Łagodzi podrażnienia gardła,
krtani i strun głosowych, wzmacnia odporność i zwalcza bakterie.

Środek do postępowania dietetycznego charakteryzuje się naturalnym składem. Zawiera pelargonię afrykańską o właściwościach
przeciwutleniających. Pozytywnie oddziałuje na czynność układu oddechowego. Czarny bez wzmacnia proces pocenia się i działa
przeciwbakteryjnie. Rumianek korzystnie wpływa na błonę śluzową gardła, krtani oraz strun głosowych. Pobudza naturalne mechanizmy
obronne organizmu. Lipa wzmacnia odporność i działa napotnie. Korzeń prawoślazu i zile tymianku dzięki substancjom śluzowym
powlekają błonę śluzową gardła, krtani i jamy ustnej. Magnez przyczynia się do uregulowania gospodarki elektrolitowej oraz sprzyja
utrzymaniu właściwego metabolizmu energetycznego. Cynk wspiera pracę układu immunologicznego oraz działa przeciwutleniająco.

Skład:
Glicerol (nośnik), woda L-asparaginian magnezu, cytrynian magnezu, wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej, ekstrakt z owoców
czarnego bzu, wyciąg z koszyczków rumianku, wyciąg z kwiatostanów lipy, wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z ziela tymianku,
aromat malinowy, potasu sorbinian (substancja konserwująca), glukonian cynku, kwas cytrynowy (regulator kwasowości).
Wartość odżywcza w 7,5 ml syropu: Wartość energetyczna 55kJ/13kcal, Tłuszcz <0,007g, Kwasy tłuszczowe nasycone <0,007g,
Węglowodany 5 g, Cukry 0,02g, Białko 0,2 g, Sól 0,001g, Wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej 30 mg, Ekstrakt z owoców czarnego
bzu 30 mg, Wyciąg z koszyczków rumianku 30 mg, Wyciąg z korzenia prawoślazu 30 mg, Wyciąg z ziela tymianku 30 mg, L-asparaginian
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magnezu 380,5 mg (co odpowiada 28,5 mg jonów magnezu), Cytrynian magnezu 176,5 mg (co odpowiada 28,5 mg jonów magnezu),
Glukonian cynku 10,455 mg (co odpowiada 1,5 mg jonów cynku)

Stosowanie:
Stosować doustnie. Dzieciom w wieku 3-6 lat podawać 2,5 ml syropu x 3/24h. Dzieciom powyżej 6 lat podawać 5 ml syropu x 3/24h.
Produkt przed użyciem należy rozcieńczyć.

Opakowanie:
1 sztuka
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