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Pelavo Nos i Zatoki, zatkany nos i niedrożne zatoki, syrop dla
dzieci powyżej 3 roku życia, 120ml
 

Cena: 35,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu
 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Pelavo Nos i Zatoki to połączenie odpowiednio dobranych
naturalnych składników, uzupełniających dietę podczas infekcji, którym towarzyszą zatkany nos i niedrożne zatoki. Standaryzowany
ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który korzystnie wpływa na układ oddechowy, łagodząc jego dolegliwości. Bromelaina została
dodana do syropu Pelavo Nos i Zatoki, aby wzbogacić jego działanie. Kompleks naturalnych substancji roślinnych, takich jak suche
ekstrakty z : korzenia goryczki, korzenia i kwiaów dziewanny, liści Andrographis paniculata, kwiatów czarnego bzu. Witaminę C i cynk,
które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie

do postępowania dietetycznego przy zatkanym nosie i niedrożnych zatokach.

Zalecana dzienna porcja

dzieci powyżej 3. do 6. roku życia: 2,5 ml trzy razy dziennie.
dzieci powyżej 6. do 12. roku życia 5 ml trzy razy dziennie.
dzieci powyżej 12. roku życia: 7,5 ml trzy razy dziennie.

Do odmierzenia syropu można użyć załączonej miarki. Pelavo Nos i Zatoki zaleca się stosować w czasie występowania objawów oraz
2-3 dni po ich ustąpieniu, jednak łącznie nie dłużej niż 14 dni.

Składniki
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nośnik: glicerol, woda, miód, kwas L-askorbinowy, standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej #℣佐⌡⌀倀攀氀愀爀最漀渀椀甀洀 猀椀搀漀椀搀攀猀
DC.#℣䍐⌡⌀Ⰰ 最氀甀欀漀渀椀愀渀 挀礀渀欀甀Ⰰ 愀爀漀洀愀琀 眀椁嬀渀椀漀眀礀Ⰰ 猀甀挀栀礀 攀欀猀琀爀愀欀琀 稀 欀眀椀愀琀眀 挀稀愀爀渀攀最漀 戀稀甀 ⌡⍏倣℣Sambucus Nigra L.#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀甀挀栀礀 攀欀猀琀爀愀欀琀 稀 欀漀爀稀攀渀椀愀 最漀爀礀挀稀欀椀
#℣佐⌡⌀䜀攀渀琀椀愀渀愀 䰀甀琀攀愀 䰀⸀⌡⍃倣℣, suchy ekstrakt z kwiatów dziewanny #℣佐⌡⌀嘀攀爀戀愀猀挀甀洀 琀栀愀瀀猀甀猀 䰀⸀⌡⍃倣℣, suchy ekstrakt z werbeny #℣佐⌡⌀嘀攀爀戀攀渀愀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀 䰀⸀⌡⍃倣℣,
suchy ekstrakt z liści Adrographis paniculata, substancja konserwująca: sorbinian potasu. 100ml produktu zawiera: - wartość
energetyczna 1172kJ/276kcal; - tłuszcz <0,10g w tym: nasycone kwasy tłuszczowe <0,10g; węglowodany 68,94g w tym: cukry 42,05g;
białko <0,20g; sól 0,04g; witamina C 300mg; cynk 20mg; standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 396mg; bromelaina
60mg; ekstrakt z werbeny 104,8mg; ekstrakt z kwiatów czarnego bzu 117,6mg; ekstrakt z korzenia goryczki 108mg, ekstrakt z liści
Adrographis paniculata 104,8mg; ekstrakt z kwiatów dziewanny 108mg. 7,5ml produktu zawiera: - wartość energetyczna 88kJ/21kcal; -
tłuszcz <0,10g w tym: nasycone kwasy tłuszczowe <0,10g; węglowodany 5,20g w tym: cukry 3,08g; białko <0,20g; sól 0,003g; witamina
C 22,5mg #℣佐⌡⌀㈀㠀─⌡⍃倣℣*; cynk 1,5mg #℣佐⌡⌀㔀─⌡⍃倣℣*; standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 29,7mg; bromelaina 4,5mg; ekstrakt z
werbeny 7,9mg; ekstrakt z kwiatów czarnego bzu 8,8mg; ekstrakt z korzenia goryczki 8,1mg, ekstrakt z liści Adrographis paniculata
7,9mg; ekstrakt z kwiatów dziewanny 8,1mg.

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki

Wstrząsnąć przed zastosowaniem, z uwagi na naturalny charakter produktu może powstać osad. Produkt przyjmowany pod nadzorem
lekarza. Nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych, w sposób niedostępny
dla dzieci. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
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