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Gardlox Prawoślaz Szałwia Tymianek 16 pastylek
 

Cena: 12,58 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: S-LAB

ILOŚĆ: 16 pastylek

 

OPIS:

Gardlox to pastylki do stosowania w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych.

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat zalecany w celu wspomagania funkcjonowania gardła oraz wzmocnienia odporności organizmu. Dzięki połączeniu
odpowiednich składników roślinnych preparat działa osłaniająco na błony śluzowe, łagodząc przez to kaszel i chrypkę. Poza tym
wspomaga odkrztuszanie i wzmacnia organizm w stanach obniżonej odporności. Prawoślaz zawiera substancje śluzowe, dzięki którym
działa osłonowo i nawilżająco na śluzówkę gardła. Szałwia oraz olejek eukaliptusowy wspomagają funkcjonowanie błon śluzowych
górnych dróg oddechowych. Tymianek posiada właściwości wykrztuśne. Aloes, cynk i witamina C wspomagają wzmocnienie odporności
organizmu. Bioflawonoidy cytrusowe wpływają na utrzymanie struktury ścian naczyń krwionośnych.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 pastylka 4 razy dziennie.

 

SKŁAD:

Cukier, syrop glukozowy, wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela tymianku, kwas cytrynowy (regulator
kwasowości), witamina C(L-askorbinian sodu), wyciąg z aloesu, bioflawonoidy cytrusowe, olejek eukaliptusowy, olejek szałwiowy, wyciąg
z ziela jeżówki purpurowej, izomalt (substancja wypełniająca).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Produkt nie jest zalecany dla kobiet ciężarnych i karmiących.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

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.

Chronić od wilgoci i światła.

 

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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