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EkaMedica Ekavit Gardło tymianek i podbiał + 20 ziół x 24
pastylki do ssania
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 past do ssania

Postać Pastylki

Producent EKAMEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca: izomalt, ekstrakt z liścia podbiału, ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z 20 ziół (korzeń lukrecji, liść babki
lancetowatej, liść jeżyny właściwej, ziele mięty pieprzowej, ziele rumianku, liść eukaliptusa, owoc kopru włoskiego, kwiat bzu czarnego,
porost islandzki, owoc dzikiej róży, kwiat lipy, ziele miodunki plamistej, kwiatostan głogu, kwiat nagietka lekarskiego, liść szałwii
lekarskiej, ziele krwawnika pospolitego, kwiat pierwiosnka lekarskiego, owoc biedrzeńca anyżu, ziele melisy, kwiat dziewanny
kutnerowatej)(0,2%), miód w proszku.

2 pastylki zawierają:

Ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris L.) DER 2-4:1 135 mg*
Ekstrakt z liścia podbiału (Tussilago farfara L.) DER 2-4:1 135 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 g

Charakterystyka

Suplement diety w postaci pastylek do ssania zawierający w swojej kompozycji połączenie ekstraktu z ziela tymianku i ekstraktu
z liści podbiału.
Ekstrakt z ziela tymianku wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych, gardła i przyczynia się do świeżego oddechu.
Bez dodatku cukru

Przeciwwskazania
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Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Przebarwienia pastylek mogą występować w wyniku zastosowania
naturalnych składników i nie stanowią wady wyrobu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Stosowanie
Osoby powyżej 12 roku życia: 1 pastylka 1-4 razy dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25ᵒC), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Bielska 78 a
43-340 Kozy

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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