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Fiorda o smaku porzeczkowym x 30 pastylek do ssania
 

Cena: 20,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Fiorda w postaci pastylek do ssania to produkt uzupełniający dietę pacjentów, którzy zmagają się z podrażnieniem
gardła lub uciążliwą chrypką. Produkt marki Phytopharm ma smak czarnej porzeczki i przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci w
wieku powyżej 4. roku życia. Suplement diety nie zawiera w składzie cukru (jedynie substancję słodzącą), więc może być stosowany
również przez diabetyków, ponadto dopuszczalne jest stosowanie go przez kobiety w ciąży i w czasie laktacji.

Na co jest Fiorda? Suplement diety może być stosowany pomocniczo w przypadku dolegliwości takich jak chrypka, drapanie i suchość
w gardle czy też dyskomfort będący efektem oddychania przez usta. Produkt może być pomocny przy infekcji gardła, a także w
przypadku podrażnień śluzówki związanych z nadmiernym operowaniem głosem lub przebywaniem w miejscu z suchym bądź
zanieczyszczonym powietrzem. Jego działanie przyczynia się do redukcji objawów związanych z podrażnieniem śluzówki gardła.

Substancje czynne suplementu diety Fiorda to wyciąg z porostu islandzkiego oraz wyciąg z dzikiej róży, a także wyciąg z kwiatów
malwy czarnej. Substancje te wspierają prawidłowy stan śluzówki gardła i krtani, przyczyniając się do jej lepszego nawilżenia i ochrony
przed czynnikami szkodliwymi. Skutkuje to efektem kojącym i łagodzącym, co przynosi ulgę w przypadku podrażnionego gardła.
Substancje czynne zawarte w pastylkach do ssania Fiorda nie tylko powlekają śluzówkę warstwą ochronną i przyczyniają się do jej
lepszego nawilżenia, ale również wspierają działanie układu odpornościowego.

Porost islandzki jest bardzo bogaty w cenne substancje śluzowe. Dzięki nim na śluzówce jamy ustnej, gardła, krtani i strun głosowych
tworzy się ochronna powłoka. Przyczynia się ona do osłaniania śluzówki i jej ochrony przed podrażnieniami wywołanymi czynnikami
zewnętrznymi, jednocześnie przynosząc ulgę przy dolegliwościach takich jak suchość w gardle lub chrypka. Porost islandzki wspiera
również prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Dzika róża to roślina, której owoce bogate są w witaminę C wspierającą
układ odpornościowy organizmu i jednocześnie zapewniająca wsparcie w prawidłowym funkcjonowaniu śluzówki dróg oddechowych.
Malwa czarna, znana także pod nazwą prawoślaz ogrodowy, ma natomiast właściwości osłaniające oraz przeciwzapalne.

Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej. Proponowane dawkowanie dobowe to 1–6 
pastylek Fiorda. Nie powinno się przekraczać maksymalnej dawki dobowej produktu. Przyjęcie zbyt dużych ilości pastylek może
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skutkować efektem przeczyszczającym.

Choć pastylki Fiorda mają prosty skład i mogą być stosowane również przez młodsze dzieci (od 4. roku życia), diabetyków, a nawet
kobiety spodziewające się dziecka i karmiące piersią, posiadają również przeciwwskazania. Nie należy ich stosować w przypadku
nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników pastylek. Przeciwwskazaniem jest ponadto wiek poniżej 4 lat.

Suplement diety Fiorda powinien być przechowywany w miejscu, gdzie nie będzie widoczny dla dzieci i nie będzie dla nich dostępny. Nie
należy traktować go jako substytutu zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze
pokojowej i chroniony przed działaniem światła oraz wilgoci. Pastylek nie powinno się stosować, jeśli minie podany na ich opakowaniu
termin ważności.

Opis

Porost islandzki zawiera substancje śluzowe, które tworzą ochronną powłokę, korzystnie działając na błonę śluzową gardła,
krtani i strun głosowych. Działa kojąco i łagodząco. wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego.
Dzika róża przyczynia się do wsparcia naturalnych sił odpornościowych organizmu.

Składniki produktu Fiorda stanowią uzupełnienie diety osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają:

drapanie w gardle
dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta
suchość w gardle
chrypkę

Błona śluzowa jamy ustnej stanowi barierę ochronną przed szkodliwymi czynnikami.
Aby mogła prawidłowo wypełniać swoją funkcję, powinna być stale wilgotna, a jej struktura nie może być uszkodzona. Dlatego ważne
jest, aby odpowiednio dbać o utrzymanie prawidłowego stanu funkcjonowania i nawilżenia błony śluzowej gardła i krtani.

Naturalne składniki zawarte w produkcie Fiorda wspomagają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła i krtani¹ oraz wspierają
siły odpornościowe organizmu¹²
¹ porost islandzki
² dzika róża
³ malwa czarna

Cechy

na podrażnione gardło i krtań
zawiera wyciągi z: porostu islandzkiego, dzikiej róży i malwy czarnej
porost islandzki wspiera prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła i krtani
dzika róża wspiera układ odpornościowy
odpowiedni dla diabetyków
odpowiedni dla kobiet w ciąży i matek karmiących
nie zawiera cukrów, produkt zawiera substancję słodzącą

Składniki
substancja żelująca - guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć - sorbitole, substancja utrzymująca wilgoć - syrop maltitolowy,
woda, wyciąg wodny z porostu islandzkiego (Cetraria islandica L.), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, wyciąg z owoców dzikiej
róży (Rosa canina L.), wyciąg z kwiatów malwy czarnej (Alcea rosea L.), sok z owoców czarnej porzeczki, aromat z czarnej porzeczki,
substancja glazurująca - wosk carnauba, sok z owoców bzu czarnego, substancja słodząca - sukraloza

Wartości odżywcze 1 pastylka 6 pastylek (maksymalna dzienna
porcja)

Składniki
Wyciąg z porostu islandzkiego 100 mg 600 mg
Wyciąg z dzikiej róży 15 mg 90 mg
Wyciąg z malwy czarnej 15 mg 90 mg

Stosowanie
Zalecane spożycie: ssać od 1 do maksymalnie 6 pastylek dziennie. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla
prawidłowego funkcjonowania.
Produkt przeznaczony do stosowania zarówno u dorosłych, jak i dzieci powyżej 4. roku życia.

Przechowywanie
Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIE: spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Phytopharm Klęka S.A.

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.
 

Galeria
 

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/

