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Fiorda o smaku czarnej porzeczki 60past.
 

Cena: 32,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 pastyl.

Postać pastyl.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: PHYTOPHARM KLĘKA

ILOŚĆ: 60 pastylek

 

OPIS:

Fiorda to suplement diety o smaku czarnej porzeczki na podrażnione gardło i krtań.

 

ZASTOSOWANIE:

Naturalne substancje zawarte w preparacie wspomagają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła i krtani. Porost islandzki
zawiera substancje śluzowe, które tworzą ochronną powłokę, korzystnie działając na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych.
Działa kojąco i łagodząco. Wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego. Laktoferyna to naturalne białko występujące w mleku. W
organizmie człowieka występuje również w ślinie oraz łzach, a także jest ważnym składnikiem mleka karmiących matek. Dzika róża
przyczynia się do wsparcia naturalnych sił odpornościowych organizmu.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Ssać od 1 do maksymalnie 6 pastylek dziennie.

 

SKŁAD:

Substancja żelująca – guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć sorbitole, woda, wyciąg z plechy porostu islandzkiego (Cetraria
islandica L.), substancja utrzymująca wilgoć – syrop maltitolowy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, laktoferyna (z mleka), wyciąg
z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.), sok z owoców czarnej porzeczki, aromat z czarnej porzeczki, substancja glazurująca – wosk
Carnauba, sok z owoców bzu czarnego, substancja słodząca – sukraloza. Produkt zawiera naturalnie występujące cukry.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. 

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na białko mleka krowiego.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.  

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

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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