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Pelavo Oskrzela kaszel mokry i suchy 120ml
 

Cena: 33,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pelavo Oskrzela Kaszel Mokry i Suchy dzięki unikalnemu połączeniu naturalnych składników, w szczególności ekstraktowi z pelargonii
afrykańskiej, pomaga przy obu rodzajach kaszlu. Syrop o smaku wiśniowym przeznaczony dla dzieci już od 3. roku życia.

Skład:
Substancje utrzymujące wilgoć: gliceryna, woda, miód, sacharoza, kwas L-askorbinowy, suchy ekstrakt w porostu islandzkiego (Cetraria
islandica L.) standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides DC.), glukonian cynku, aromat wiśniowy,
substancja konserwująca: sorbinian potasu, bromelaina.

Działanie:
Syrop Pelavo Oskrzela zawiera standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej. Ta egzotyczna roślina posiada, udowodniony
naukowo, pozytywny wpływ na naturalne mechanizmy obronne człowieka. Działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie oraz ułatwia
usuwanie z górnych dróg oddechowych drobnoustrojów i zanieczyszczeń. Zawdzięcza to szeregowi substancji bioaktywnych takich jak
kumaryny, glikozydy, fenolokwasy, flawonoidy, proantocyjanidyny oraz kwasy tłuszczowe. Skład wzbogacony jest również o witaminę C i
cynk, które wspierają naturalne siły obronne organizmu oraz ekstrakt z porostu islandzkiego, który łagodzi podrażnienia gardła i krtani.

Zastosowanie:
Polecany zarówno w kaszlu suchym i mokrym. Produkt przeznaczony od 3. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Należy wstrząsnąć przed zastosowaniem.

Dawkowanie:
Dzieciom powyżej 3. do 6. roku życia - 2,5ml trzy razy dziennie
Dzieciom powyżej 6. do 12. roku życia - 5ml trzy razy dziennie
Dzieciom powyżej 12. roku życia - 7,5ml trzy razy dziennie
Opakowanie zawiera specjalną miarkę ułatwiającą odmierzanie dawek. Syrop Pelavo Oskrzela zaleca się stosować w czasie
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występowania objawów oraz 2-3 dni po ich ustąpieniu, nigdy dłużej niż 14 dni.

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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