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Amolowe na gardło past do ssania 16 past
 

Cena: 14,67 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 pastyl.

Postać -

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: TAKEDA PHARMA 

ul. Prosta 68 

00-838 Warszawa

ILOŚĆ: 16 pastylek do ssania

 

Suplement diety w postaci tabletek do ssania, zawierający składniki, które wspomagają nawilżanie oraz łagodzenie gardło, krtań i struny
głosowe.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Pastylki do ssania zawierają ekstrakty z prawoślazu i tymianku oraz mentol o właściwościach łagodzących przesuszone, podrażnione
gardło, nawilżających i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie prawidłowej emisji głosu i ułatwia przełykanie.

Pastylki są szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym oraz osobom z podrażnieniem śluzówki gardła i górnych dróg
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oddechowych przebywającym w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, narażonym na dym papierosowy oraz zmiany
temperatur, a także szczególnie dbającym o głos.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli 1 do 4 pastylek dziennie, ssać do rozpuszczenia.

 

Zawartość składników w porcji dziennej

Sk?adnik Zawarto?? w 1
pastylce

Zawarto?? w 2
pastylkach

Zawarto?? w 3
pastylkach

Zawarto?? w 4
pastylkach

Ekstrakt z ziela
tymianku
(Thymus
vulgaris)

60 mg 120 mg 180 mg 240 mg

Ekstrakt z
korzenia
prawo?lazu
(Althae
officinalis)

50 mg 100 mg 150 mg 200 mg

Mentol 2,5 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg

 

SKŁAD:

Cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z korzenia prawoślazu, preparat aromatyczny (olejki: cytrynowy,
cynamonowy, miętowy, lawendowy, cytronelowy, goździkowy), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, mentol.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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