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Pelafen Baby 6m+ owocowy x 20 kaps.
 

Cena: 21,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.twist-off

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:
Pelafen® Baby 6m+ to preparat do postępowania dietetycznego w schorzeniach takich jak: grypa, przeziębienie w celu wspierania
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

Właściwości:
Specjalnie dobrany kompleks składników naturalnego pochodzenia – ekstrakt z kwiatostanu lipy, ekstrakt z owoców bzu czarnego, beta-
glukany oraz witamina C i cynk zawarte w produkcie Pelafen® Baby 6m+ dostarczają organizmowi składniki zalecane podczas
przeziębienia i grypy:
lipa wspiera prawidłowe funkcjonowanie gardła i strun głosowych, wspiera fizjologiczne wydzielanie potu, co jest korzystne w stanach
przeziębieniowych,
owoc bzu czarnego, wspomaga naturalne funkcje immunologiczne organizmu,
witamina C* i cynk wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, co odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu
organizmu w dobrej kondycji; w trakcie infekcji znacznie zwiększa się zapotrzebowanie organizmu na te składniki odżywcze,
beta-glukany 1,3/1,6 D – to naturalne polisacharydy występujące w ścianach komórkowych mikroorganizmów z gatunku
Saccharomyces cerevisiae,
* przy spożyciu 1 kapsułki dziennie
 przy spożyciu 2 kapsułek dziennie

Dawkowanie:
Dzieci 6-24 miesiące: 1 kapsułka 2 x dziennie
Dzieci powyżej 24 miesiąca: 1 kapsułka 3 x dziennie

Sposób użycia:
Końcówkę kapsułki należy przekręcić i oderwać. Następnie wycisnąć jej zawartość bezpośrednio do ust, na łyżeczkę lub dodać do
pokarmu.
Należy zwrócić uwagę, by dziecko nie połknęło otoczki kapsułki.
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Składniki:
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), beta-
glukany z drożdży (Saccharomyces cerevisiae).

Składniki otoczki: żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, barwniki: dwutlenek tytanu, koszenila, tlenki i
wodorotlenki żelaza.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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