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Fiorda junior o smaku malinowym x 15 pastylek do ssania
 

Cena: 13,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 pastylek

Postać Pastylki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja żelująca: guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, woda, wyciąg z plechy porostu islandzkiego (Cetraria
islandica L.), substancja utrzymująca wilgoć: syrop maltitolowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, wyciąg z kwiatostanu lipy (Tilia
cordata Miller oraz Tilia platyphyllos Scopoli), koncentrat z owoców malin, naturalny aromat malinowy, laktoferyna (z mleka), substancja
glazurująca: wosk Carnauba, substancja słodząca: sukraloza, sok z owoców bzu czarnego.

Produkt zawiera naturalnie występujące cukry.

1 pastylka zawiera:

Wyciąg wodny z porostu islandzkiego - 100 mg*
Suchy wyciąg z lipy - 18 mg*
Laktoferyna - 6 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
15 pastylek ; 22,5 g

Charakterystyka

Fiorda® Junior to połączenie naturalnych składników, które stanowią uzupełnienie codziennej diety we wszystkich przypadkach
wymagających specjalnego nawilżenia jamy ustnej i gardła. Szczególnie podczas odczuwania:

dyskomfortu spowodowanego wzmożonym oddychaniem przez usta
drapania w gardle
chrypki
suchości w gardle i jamie ustnej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym
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Smak i kompozycja składników została opracowana szczególnie z myślą o dzieciach, ale produkt może być stosowany również
przez osoby dorosłe, w tym przez diabetyków i kobiety w ciąży.

Przeciwwskazania
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób z nadwrażliwością na
białka mleka krowiego.

Stosowanie
Ssać od 1 do maksymalnie 6 pastylek dziennie. Przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.

Producent
Wyprodukowano w Szwajcarii dla:
Phytopharm Klęka SA, Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Zawiera substancję słodzącą. Bez dodatku cukru.

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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