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RENOPUREN zatoki Junior płyn 120 ml
 

Cena: 16,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Stworzony z myślą o najmłodszych produkt, który podniesie odporność oraz ułatwi oddychanie w przebiegu infekcji dróg oddechowych.
Bogaty naturalny skład zawiera m. in. wyciągi z tymianku, czosnku, lipy i werbeny.

Skład:
Substancje aktywne w 5ml syropu: wyciąg z ziela tymianku – 30mg; ekstrakt z liści Andrographis paniculata – 10mg; wyciąg z czosnku
– 12,5mg; wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej – 20mg; wyciąg z kwiatostanu lipy – 30mg; wyciąg z ziela werbeny – 20mg; wyciąg
z kwiatów bzu czarnego – 25mg. Substancje pomocnicze: glicerol (stabilizator); woda; benzoesan sodu (substancja konserwująca);
aromat; kwas cytrynowy (regulator kwasowości); guma ksantanowa (substancja zagęszczająca).

Działanie:
Renopuren Zatoki junior w płynie to idealna alternatywa dla najmłodszych. Preparat to skarbnica roślinnych ekstraktów, które korzystnie
oddziałują na odporność. Wyciąg z ziela tymianku dba o górne drogi oddechowe i prawidłową pracę układu odpornościowego. Podobne
działanie wykazuje wyciąg z liści Andrographis paniculata. W ekstrakcie z czosnku znajdują się naturalne substancje antybiotyczne,
które ułatwiają zachowanie optymalnego poziomu odporności. Wysoki komfort oddychania i wsparcie układu oddechowego zapewnia
wyciąg z pelargonii afrykańskiej. O narządy mowy – struny głosowe, krtań i gardło – zatroszczą się ekstrakty z kwiatostanu lipy i ziela
werbeny, która dodatkowo wzmocni odporność. Wyciąg z kwiatów bzu czarnego pobudzi układ immunologiczny.

Zastosowanie:
Syrop Renopuren Zatoki junior płyn podnosi komfort oddychania i stymuluje układ immunologiczny.

Informacje dodatkowe:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt nie może być traktowany jako zamiennik zbilansowanej diety.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik płynu oraz u dzieci poniżej 3. roku życia.
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Sposób użycia:
Przyjmować doustnie: dzieci powyżej 3. roku życia 5ml raz na dobę, dorośli: 5ml dwa razy na dobę. Nie przekraczać zalecanej dziennej
dawki.

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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