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PNEUMOLAN RESPIRAPRO, 120 ml
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Postać płyn

Problem kaszel

Producent STADA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie wsparcie układu oddechowego i odporności

Opis produktu
 

Suplement diety w płynie zawierający specjalnie wyselekcjonowaną kompozycję ekstraktów roślinnych, które synergistycznie
wspomagają układ oddechowy i odporność u dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży i dorosłych.

PNEUMOLAN RESPIRAPRO - działanie:

ekstrakty z werbeny pospolitej i dziewanny wielkokwiatowej wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego
ekstrakty z bzu czarnego i dziewanny wielkokwiatowej wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu odpornościowego
ekstrakt z bzu czarnego wykazuje działanie przeciwutleniające
ekstrakt z korzenia goryczki żółtej wpływa na wzmocnienie i ożywienie organizmu
witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych i układu odpornościowego

PNEUMOLAN RESPIRAPRO - skład:

syrop sorbitolowy, woda, miód wielokwiatowy, ekstrakt z ziela nasturcji większej (Tropaeolum majus), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego
(Sambucus nigra), ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat
malinowy, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis), koncentrat soku z aronii, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana
lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum thapsiforme), substancja konserwująca: benzoesan sodu, sorbinian
potasu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6)
Zawartość w 1 łyżeczce (5 ml): ekstrakt z ziela nasturcji większej (DER 7:1) 171,40 mg, ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego (DER
10:1), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 4:1) 50 mg, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1) 20 mg, ekstrakt z korzenia goryczki
żółtej (DER 5:1) 10 mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (DER 4:1) 10 mg, witamina B6 1,4 mg (100% RWS - referencyjnych
wartości spożycia)

PNEUMOLAN RESPIRAPRO - dawkowanie:

dzieci od 6. roku życia, młodzież oraz dorośli - 5 ml (1 łyżeczka) raz dziennie

PNEUMOLAN RESPIRAPRO - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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