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Solutie pentru aerosoli cu propolis
pentru copii-aerosoli fericiti 30 ml
PRISACA TRANSILVANIA

Aerosoli Fericiti – Rebranding la Aburii Naturii –
aerosoli propolis raceala copii.

AEROSOLI – cu propolis – pentru copii  ( RACELI) 30ml
Ingrediente:

    extras apos de propolis, miere, ulei volatil de eucalipt, ulei volatil de brad, ulei volatil de portocal,
ulei volatil de lamai.

Actiune:

Ajuta la mentinerea rezistentei si a capacitatii de adaptare a organismului pentru sezonul rece.
Contribuie la mentinerea sanatatii sistemului respirator.

Amestec natural de propolis,  miere si uleiuri volatile.

Este o combinaţie complexă de produse 100% naturale, toate cu rol terapeutic asupra căilor
respiratorii.

Propolisul  are un foarte puternic efect antibiotic si antibacterian (propolisul extras în apă fiind
singura variantă în care acesta se poate volatiliza).

Pe lângă aceste două ingrediente naturale am adăugat miere şi  prin intermediul uleiurilor volatile –
proprietăţile a patru plante recunoscute pentru efectul lor terapeutic: lavandă, brad, portocal, lămâi.
Recomandări:

-adăugaţi soluţia (nediluată) in aparatul de aerosol pentru copii (conform dozelor recomandate pe
produs).

*Produsul este brevetat!

*Nu conţine alcool!

Aerosoli Fericiti – aerosoli propolis raceala copii.
Mod administrare si Doze:
INTERN
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Copii peste 2 ani: Cate 1 ml solutie(30 picaturi), de 2 ori pe zi. Solutia se amesteca cu cate 1 lingura
de miere sau ceai si se consuma ca atare.
EXTERN

copii intre 2 si 4 ani: cate 1-1,5ml (30-45 picaturi) de 3 ori pe zi;

copii peste 4 ani: cate 2-2,5ml (60-75 picaturi) solutie de 3 ori pe zi.

Solutia, nediluata in ser fiziologic sau alte substante, se pune in aparatul de aerosoli. Expunerea
dureaza 3-5 minute. Daca solutia se termina inainte de durata prognozata, NU se suplimenteaza
doza! Daca ramane solutie in aparat dupa terminarea duratei prognozate, NU se continua
expunerea!

 
Atentie!  

A se agita inainte de fiecare utilizare.A NU se administra copiilor sub 2 ani.A nu se administra
persoanelor alergice la produsele apicole sau la oricare din ingredientele produsului. Testati
produsul inainte de utilizare :aplicati 3-4 picaturi pe pielea antebratului si masati usor. Daca in 15
minute apar mancarimi, piscaturi sau roseata, NU utilizati produsul. A NU se depasi doza
recomandata pentru consumul zilnic! A NU se administra mai mult de 2 saptamani consecutive pe
luna. A nu se plica, in aceeasi zi, atat intern, cat si extern!
Mentiuni :

–          a nu se lasa la indemana si la vederea copiilor mici;

–          suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si un mod de viata
sanatos;

–          a se pastra in ambalajul original, la temperaturi de max. 25° C.

Aerosoli Fericiti – aerosoli propolis raceala copii.


