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Pyramidonek zatkany nosek i drogi oddechowe 100 ml
 

Cena: 25,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Miód, woda do przygotowania ekstraktów, sacharoza, sok z czarnej porzeczki, wyciąg z tymianku pospolitego, wyciąg z prawoślazu
lekarskiego, ekstrakt z dzikiej róży, zagęszczony sok z bzu czarnego, substancja konserwująca – sorbinian potasu, mleczko pszczele,
ekstrakt z pelargonii.

3 łyżeczki (15ml) zawiera:

miód - 6,8g*
mleczko pszczele - 0,04g*
ekstrakt z dzikiej róży - 0,06g*
ekstrakt z prawoślazu - 0,15g*
ekstrakt z tymianku - 0,15g*
ekstrakt z pelargonii - 0,01g*
sok z czarnej porzeczki - 0,2g*

*brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka
Suplement diety w płynie – Pyramidonek Zatkany nosek i drogi oddechowe jest oparty o miód i mleczko pszczele.

Produkt jest bogaty w naturalne składniki: ekstrakt z dzikiej róży, ekstrakt z prawoślazu, ekstrakt z tymianku, ekstrakt z pelargonii
i sok z czarnej porzeczki.
Pyramidonek Zatkany nosek i drogi oddechowe jest polecany dzieciom i dorosłym, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, w
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tym w okresach wzmożonej zachorowalności.
Miodowo-porzeczkowy smak

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących.

Stosowanie
Dzieci powyżej 4 roku życia: 5 ml (1 łyżeczka)3 razy dziennie.
Dorośli: 5-10 ml (1-2 łyżeczki) 3 razy dziennie.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu w temperaturze poniżej 25 st.C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149,
05-152 Czosnów

Ważne informacje
Produkt zawiera składniki pochodzenia naturalnego, które mogą być przyczyną powstawania osadu.

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/

