
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Amolowe na gardło z miodem i witaminą C x 16 pastylek do
ssania
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier, syrop glukozowy, miód, ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z korzenia prawoślazu, L-askorbinian sodu (witamina C), regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, mentol, preparat aromatyczny (olejki: cytrynowy, cynamonowy, miętowy, lawendowy, cytronelowy,
gożdzikowy)

Zawartość w 1 pastylce:

Miód – 150 mg*
Ekstrakt z ziela tymianku – 60 mg*
Ekstrakt z korzenia prawoślazu – 50 mg*
Witamina C – 20 mg (25% RWS)
Mentol – 2,5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość netto: 56 g (zawartość opakowania: 16 tabletek do ssania)

Charakterystyka
Pastylki są szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym oraz osobom z podrażnieniem śluzówki gardła i górnych dróg
oddechowych przebywającym w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, narażonym na dym papierosowy oraz zmiany
temperatur, a także szczególnie dbającym o głos.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się spożywania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
Dorośli 1 do 4 pastylek dziennie, ssać do rozpuszczenia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Producent
Takeda Pharma Sp. z.o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

