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Pneumolan Kids syrop 120ml
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent Stada Pharm sp. z o.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Pneumolan Kids to suplement diety w płynie zawierający ekstrakty roślinne, które wspomagają układ oddechowy i odporność u dzieci
powyżej 3. roku życia.

Zalecane dzienne spożycie:
5ml (1 łyżeczka).

Składniki:
Syrop sorbitolowy, miód wielokwiatowy, woda, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej (Pelargonium sidoides), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat jagodowy, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej
(Verbena
officinalis), aromat różany, koncentrat soku z aronii, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny
wielkokwiatowej (Verbascum thapsiforme), substancja konserwująca: benzoesan sodu.

5ml zawiera: ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 4:1) 50 mg, ekstrakt z korzenia pelargonii (DER 4:1) 40 mg, ekstrakt z ziela werbeny
pospolitej (DER 5:1) 20 mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny wielokwiatowej (DER 4:1) 10 mg, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (DER 5:1) 10
mg.

Ważne informacje:
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz dorosłych.

Przechowywanie:
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C z dala od miejsc
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nasłonecznionych i źródeł ciepła.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:
Stada Pharm sp. z o.o.
The Park Warsaw,
ul. Krakowiaków 44,
02-255 Warszawa
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