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PELAFEN BABY powyżej 6 miesięcy 20 kapsułek twist-off
Drogi oddechowe i gardło
 

Cena: 20,75 PLN

Opis słownikowy

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPELAFEN BABY 6 miesięcy 20 kapsułek twist-offPreparat uzupełniający dietę w składniki wspomagające prawidłowe
funkcjonowanie dróg oddechowych* oraz gardła*.Produkt dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia.Specjalnie dobrany kompleks składników
naturalnego pochodzenia – wyciąg z lipy, owoc bzu czarnego, laktoferyna oraz witamina C i cynk zawarte w produkcie Pelafen® Baby
6m+ dostarczając organizmowi składniki potrzebne w przypadku wyziębienia organizmu przy zmiennej pogodzie, a także w okresach
jesienno-zimowych i przesilenia wiosennego:lipa* wspiera prawidłowe funkcjonowanie gardła i strun głosowych oraz wspomaga układ
immunologicznyowoc bzu czarnego wspomaga naturalne funkcje immunologiczne organizmuwitamina C i cynk wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, co odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu organizmu w dobrej kondycjiZalecane
spożyciedzieci powyżej 6. miesiąca życia do ukończenia 1. roku życia powinny przyjmować zawartość 1 kapsułki dzienniedzieci w wieku
1-3 lat powinny przyjmować zawartość 2 kapsułek dzienniedzieci w wieku 4-9 lat, młodzież i dorośli powinny przyjmować zawartość 2-3
kapsułek dzienniedzieci powyżej 10 roku życia, młodzież i dorośli powinni przyjmować zawartość 2-4 kapsułek dziennieKońcówkę
kapsułki należy ścisnąć, przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do
pokarmu.Uwaga! Należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie połknęło otoczki kapsułki.Składnikiskładniki otoczki :żelatyna, substancja
utrzymująca wilgoć – glicerol, barwniki: dwutlenek tytanu, koszenila, tlenki i wodorotlenki żelaza.Zawartość kapsułki: olej słonecznikowy
rafinowany, olej kokosowy całkowicie uwodorniony, sacharoza, ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tiliae inflorescentia), witamina C (kwas L-
askorbinowy), ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambuci frutus), cynk (glukonian cynku), laktoferyna z mleka krowiego .składniki1
kapsułkiEkstrakt z kwiatostanu lipy 17 mgWitamina C 16 mg 20% RWS*Ekstrakt z owoców bzu czarnego 15 mgekwiwalent 1,5 g
owoców bzuCynk 1,3 mg 13% RWS*Laktoferyna 1 mgProducentPhytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
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