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Gardlox bez cukru 16 tabletek do ssania
 

Cena: 11,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT:  TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

ILOŚĆ: 16 tabletek do ssania

 

Gardlox, ziołowe tabletki do ssania, bez cukru, 16 szt.. przeznaczony dla osób dorosłych,  wspomagający funkcjonowanie gardła oraz
wzmocnienie odporności organizmu.

 

ZASTOSOWANIE:

Szałwia i olejek eukaliptusowy wpływają wspomagająco na funkcjonowanie błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Prawoślaz i aloes wpływają pomocniczo na wzmocnienie odporności organizmu.

Bioflawonoidy cytrusowe odpowiedzialne są za osłonę śluzówki gardła.

Tymianek i prawoślaz wspomagają odkrztuszanie.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: ssać 1 tabletkę 4 razy dziennie.

Po 6 tygodniach stosowania zaleca się przerwę w przyjmowaniu.

Zawartość substancji w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 tabletka % RWS* 4 tabletki % RWS*

Wyci?g z korzenia
prawo?lazu

88 mg --- 352 mg ---

Wyci?g z li?ci

sza?wii

72 mg --- 280 mg ---

Ksylitol (Ekstrakt z
kory brzozy)

44 mg --- 176 mg ---

Wyci?g z ziela
tymianku

35 mg --- 140 mg ---

Witamina C 15 mg 18,8% 60 mg 75%

Wyci?g z aloesu 3,5 mg --- 14 mg ---

Bioflawonoidy
cytrusowe

2 mg --- 8 mg ---

 *% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Zawiera ?ród?o fenyloalaniny.

SKŁAD:

wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z liści szałwii, ksylitol (substancja słodząca), wyciąg z ziela tymianku, regulator kwasowości -
kwas cytrynowy, witamina C (L-askorbinian sodu), olejek eukaliptusowy, olejek szałwiowy, wyciąg z aloesu, bioflawonoidy cytrusowe,
izomalt (substancja słodząca), acesulfam K (substancja słodząca), aspartam (substancja słodząca).

 

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.
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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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