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Bromelan Junior płyn 100 ml
 

Cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca: maltitole, woda, płynny ekstrakt z ziela werbeny pospolitej Verbena officinalis L., płynny ekstrakt z korzenia
pelargonii afrykańskiej Pelargonium sidoides DC., bromelaina, suchy ekstrakt z kwiatów bzu czarnego Sambucus nigra L., płynny
ekstrakt z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej Verbascum thapsus L., naturalny aromat pomarańczowy, suchy ekstrakt fukoidanu z
wodorostów Undaria pinnatifida*, cynk (glukonian cynku), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian
potasu.

10 ml zawiera: 

Bromelina 100mg*
Rutozyd 15 mg*
Ekstrakt z fukoidanu wodorostów Undaria pinnatifida 50 mg*
Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu - 100 mg*
Ekstrakt z werbeny pospolitej - 160 mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej - 120 mg*
Ekstrakt z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej - 80 mg*
Cynk - 5 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka
Wspomaganie prawidłowego funkcjonowania zatok przynosowych, szczególnie w przypadku stanów zapalnych. Preparat przeznaczony
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dla dzieci od 6. roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać
stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
10 ml raz dziennie. Przyjmować między posiłkami (najlepiej rano).

Przechowywanie
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i bezpośrednim działaniem słońca.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu miesiąca.

Producent
Solinea Sp.zo.o.
Elizówka 65, HALA I,
21-003 Ciecierzyn
Polska

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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