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Fiorda o smaku porzeczkowym x 60 pastylek do ssania
 

Cena: 25,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 pastylek

Postać Pastylki

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Fiorda w postaci pastylek do ssania o smaku porzeczkowym jest produktem od firmy Phytopharm na bazie porostu
islandzkiego, laktoferyny i dzikiej róży. Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 4 lat. 
Suplement diety Fiorda o smaku porzeczkowym jest odpowiedni dla diabetyków, ponieważ w jego składzie nie ma cukru, tylko
substancja słodząca. Poza tym mogą go przyjmować pacjentki w ciąży oraz karmiące piersią.

Na co jest Fiorda? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia codziennych posiłków w składniki, które
przyczyniają się do łagodzenia dolegliwości gardła. Suplement diety szczególnie polecany jest pacjentom odczuwającym nieprzyjemne
drapanie w gardle lub dyskomfort związany ze wzmożonym oddychaniem przez usta. Suplement diety Fiorda o smaku
porzeczkowym może być również pomocny w przypadku suchości w gardle oraz dokuczliwej chrypki. Zawarty w nim porost islandzki
stanowi źródło substancji śluzowych, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania błony śluzowej gardła i krtani, powlekając
ją warstwą ochronną.

W opakowaniu znajduje się 60 pastylek do ssania Fiorda o smaku porzeczkowym. W skład 1 pastylki wchodzi 100 mg wyciągu z
porostu islandzkiego, 15 mg laktoferyny, 15 mg wyciągu z dzikiej róży oraz składniki pomocnicze. Składniki pomocnicze suplementu
diety Fiorda o smaku porzeczkowym to guma arabska, sorbitole, woda, syrop maltitolowy, kwas cytrynowy, sok z owoców czarnej
porzeczki, aromat z czarnej porzeczki, wosk Carnauba, a także sok z owoców bzu czarnego oraz sukraloza.

Zaleca się stosowanie suplementu diety Fiorda o smaku porzeczkowym w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Zalecane 
dawkowanie pastylek do ssania Fiorda to – w przypadku pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 4 lat – maksymalnie
6 pastylek dziennie, przyjmowanych pojedynczo i zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie należy przekraczać wskazanej dawki dobowej
produktu. Pastylkę należy ssać powoli – nie powinno się jej rozgryzać ani połykać w całości. Spożycie zbyt dużej liczby pastylek w ciągu
dnia może mieć efekt przeczyszczający. Nie każdy pacjent powinien też przyjmować pastylki do ssania Fiorda o smaku porzeczkowym,
gdyż istnieją ku temu przeciwwskazania. Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na przynajmniej
jeden ze składników zawartych w produkcie. Suplementu diety nie należy też przyjmować w przypadku nadwrażliwości na białka mleka
krowiego.
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Suplementu diety Fiorda o smaku porzeczkowym nie można traktować jako substytutu zróżnicowanych posiłków i zdrowego trybu
życia. Produkt nie może być przyjmowany w dawkach przekraczających rekomendowane. Zaleca się przechowywanie suplementu diety
Fiorda o smaku porzeczkowym w taki sposób, aby był niewidoczny i niedostępny dla najmłodszych dzieci. Pastylki należy
przechowywać w suchym miejscu, chroniąc je przed działaniem światła i wilgoci.

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.

1 pastylka zawiera:

Wyciąg z porostu islandzkiego - 100 mg*
Wyciąg z malwy czarnej 15 mg*
Wyciąg z dzikiej róży - 15 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
60 pastylek po 1,5g (90g)

Charakterystyka
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

Przeciwwskazania
Nie stosować u osób z nadwrażliwością na białko mleka krowiego.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia ssać od 1 do maksymalnie 6 pastylek dziennie.

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.Fiorda jest odpowiednia dla diabetyków, kobiet w ciąży i matek
karmiących. 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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