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Tymianek z prawoślazem junior lizaki x 6 szt
 

Cena: 10,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 6 szt

Postać Lizaki

Producent MSFARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy , kwas L-askarbinowy (witamina C), olejek pomarańczowy, barwnik
E160, gęsty wodny wyciąg z tymianku, gęsty wodny wyciąg z prawoślazu.

1 lizak zawiera:

Wyciąg gęsty wodny z tymianku - 5 mg*
Wyciąg gęsty wodny z prawoślazu - 5 mg*
Witamina C - 15 mg (18,75% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
6 lizaków (masa netto 1 lizaka: 10g)

Charakterystyka
Tymianek z prawoślazem Junior lizaki to suplement diety przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia o smaku pomarańczowym.

Zawiera połączenie wyciągu z tymianku i prawoślazu.
Dodatkowo wzbogacony i witaminę C
Substancje zawarte wykazują właściwości kojące dla podrażnionego gardła i krtani oraz ułatwiają odkrztuszanie

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
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Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia do 4 lizaków dziennie. Lizaka należy ssać powoli.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie przekraczającej 25 st.C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w UE dla:
MSFarma Sp. z o.o.
Ul. Sarmacka 10A/1
02-972 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.
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