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Anticold x 20 tabl powlekanych
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent QPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Jedna tabletka zawiera 180 mg standaryzowanego, wyciśniętego, sproszkowanego soku z ziela jeżówki purpurowej (Echinacea
purpurea)*.

Substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, fosforany wapnia, wyciśnięty sproszkowany sok z jeżówki purpurowej (Echinacea
purpurea), skrobia, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, substancje
glazurujące: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, barwniki: dwutlenek tytanu, karminy.

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
20 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Wsparcie naturalnych sił obronnych organizmu, ale również pomoc w utrzymaniu zdrowia układu oddechowego i dolnych dróg
moczowych.
Uzupełnienie codziennej diety osób dorosłych i dzieci powyżej 6. Roku życia
Anticold może być stosowany z antybiotykami, lekami przeciwwirusowymi, kroplami do nosa i syropami na kaszel.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży.
Nie należy stosować dłużej niż 10 dni z rzędu.

Stosowanie
Codziennie przez 10 dni po 1 tabletce rano i wieczorem, popijając wodą. Następnie zaleca się zrobić 10-dniową przerwę. Taki cykl można
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powtarzać przez 4 miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
TILMAN S.A.,
Z.I. Sud 15, B-5377 Baillonville
Belgia

Dystrybucja w Polsce:
Qpharma Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 7f/10
04-682 Warszawa, www.qpharma.pl,

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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