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Cholinex junior x 16 pastylek do ssania
 

Cena: 11,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, proszek malinowy 0,45%, witamina C (L - askorbinian sodu), wyciąg
suchy z rumianku, aromat malinowy, wyciąg suchy z liścia mięty pieprzowej, wyciąg gęsty z prawoślazu, wyciąg gęsty z liścia szałwi,
wyciąg gęsty z ziela tymianku, mentol, barwnik: kwas karminowy.

3 pastylki zawierają:

Witamina C- 45mg (56 % RWS)
Wyciąg suchy z rumianku - 23,4 mg*
Wyciąg suchy z liścia mięty pieprzowej - 14,1 mg*
Wyciąg gęsty z liści szałwi - 10,8 mg*
Wyciąg gęsty z prawoślazu - 10,8 mg*
Wyciąg gęsty z ziela tymianku - 5,4 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
Pastylki przeznaczone są do nawilżania, osłaniania i tonizowania błon śluzowych gardła, krtani i jamy ustnej zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym oraz wtedy, gdy problemy z gardłem są efektem przebywania w klimatyzowanych, źle wietrzonych lub zapylonych
pomieszczeniach, gwałtownych zmian temperatury, palenia papierosów i działania innych substancji drażniących, a także nadmiernego
używania głosu.

Produkt może być stosowany zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4 roku życia.
Junior Cholinex ma przyjemny, naturalny malinowy smak.
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Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia:
Ssać 1 pastylkę, co trzy godziny.
Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu wynosi 4 pastylki, tj. 60 mg witaminy C.
Dzieci od 4 do 6 roku życia:
Ssać 1 pastylkę, co trzy godziny.
Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu wynosi 3 pastylki, tj. 45 mg witaminy C.

Przeciwwskazania
Preparatu nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25 st.C, chronić od wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Zawartość opakowania: 16 pastylek
Masa netto: 56 g

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul Rzymowskiego 53, 02-697 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.
 

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/

