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Porost islandzki z wit. C 24 pastyl.do ss.
 

Cena: 3,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 pastyl. (2 blist.x 12 szt.)

Postać -

Producent ZPHARMA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: " Zyskaj Zdrowie" Sp z o.o

ILOŚĆ:  24 tabletki

 

ZYSKAJ ZDROWIE Porost islandzki z witaminą C pastylki do ssania x 24 szt.., to preparat zawierający wyciąg naturalnego pochodzenia z
porostu islandzkiego, który pomaga złagodzić objawy przeziębienia: kaszel i chrypę.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Pastylki do ssania na gardło to preparat zawierający wyciąg naturalnego pochodzenia z porostu islandzkiego, który pomaga złagodzić
objawy przeziębienia: kaszel i chrypę. Wyciąg z porostu islandzkiego jest pomocny w stanach podrażnienia gardła, krtani i strun
głosowych; wpływa kojąco na jamę ustną i gardło.

Czarna porzeczka wykazuje działanie przeciwzapalne. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia - do 4 pastylek dziennie.

 

Sk?adnik 1 pastylka 4 pastylki

Witamina C 15mg (19%)* 60 mg (75%)*

Wyci?g z porostu islandzkiego 10 mg 40 mg

Wyci?g z owocu czarnej
porzeczki

15 mg 60 mg

* % Referencyjna Warto?? Spo?ycia

 

SKŁAD:

Cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, L-askorbinian sodu (witamina C), koncentrat z owoców czarnej
porzeczki w proszku, wyciąg z porostu islandzkiego, naturalne aromaty owocowe, baewnik: koszenila.

 

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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