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Asbrip syrop 150 ml
 

Cena: 42,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent CATALYSIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, kwas jabłkowy, fumaran L-karnityny, witamina C, olej eukaliptusowy, sorbinian potasu, benzoesan sodu, aromat miętowy.

Zawartość w dziennej porcji do spożycia (30ml):

Fumaran L-karnityny 300 mg*
Witamina C 60 mg*
Olej eukaliptusowy 30 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
150 ml

Charakterystyka

Asbrip  jest przeznaczony do wspomagania leczenia infekcji układu oddechowego.
Skutecznie eliminuje zapalenie gardła, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, nieżyt nosa oraz poważne stany patologiczne takie jak
astma.
Posiada właściwości przeciwskurczowye, wykrztuśne i dezynfekujące.
Asbrip zawiera wyłącznie naturalne, aktywowane molekularnie składniki, o wyjątkowych właściwościach w postaci:

Eukaliptus - o właściwościach antyseptycznch, dezynfekujących i wykrztuśnych.
Mięta - o właściwościach przeciwskurczowych.
Kwas askorbinowy - o właściwościach przeciwwirusowych,przeciwutleniających i wzmacniających układ
odpornościowy.
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Kwas jabłkowy - o właściwościach przeciwwirusowych.
Składniki zawarte w preparacie mają znakomite zastosowanie przy wspomaganiu leczenia najczęstszych chorób układu
oddechowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli:
1 łyżka stołowa (10 ml),
3 razy dziennie, stosować w równych odstępach czasu, po posiłku.
Dzieci od 3-go roku życia:
1 mała łyżeczka (5 ml),
3 razy dziennie, stosować w równych odstępach czasu, po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od małych dzieci.

Producent
CATALYSIS S.L., SPAIN
Wyłączny Dystrybutor w Polsce:
ASPEN DISTRIBUTION SP. Z O. O.

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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