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Gardlox ziołowe pastylki do ssania z witaminą C x 16 szt
 

Cena: 21,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

1 pastylka zawiera:

wyciąg z korzenia prawoślazu 88 mg*
wyciąg z liści szałwii 70 mg*
wyciąg z ziela tymianku 35 mg*
witamina C (L-askorbinian sodu) 15mg 18,8% RWS
wyciąg z aloesu 3,5 mg*
bioflawonoidy cytrusowe 2 mg*
wyciąg z ziela jeżówki purpurowej 1,8mg*
olekjek eukaliptusowy 15 mg*
olejek szałwiowy 3,5 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera: 16 pastylek do ssania.
Masa netto 1 pastylki: 3,5 g.
Masa netto opakowania: 56 g.

Charakterystyka
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Składniki zawarte w preparacie wspomagają:

funkcjonowanie gardła,
osłonę śluzówki gardła,
wzmocnienie odporności organizmu oraz
ułatwiają odkrztuszanie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Produkt nie jest zalecany dla kobiet ciężarnych i karmiących.
Po 6 tygodniach stosowania zaleca się przerwę w przyjmowaniu.

Stosowanie
Ssać po 1 pastylce 4 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamknętym opakowaniu, w temperaturze 5-25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

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.
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