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Floradix gardło syrop 100 ml
 

Cena: 27,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent SALUS INTERN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ziołowe wyciągi wodne i destylaty (33,4%): tymianek (Thymus vulgaris), kwiaty rumianku (Matricaria recutita), kwiaty lipy (Tilia cordata),
anyż gwiazdkowy (Pimpinella anisum), kminek (Carum carvi), owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), szyszki chmielu (Humulus
lupulus), ziele rdestu ptasiego (Polygonum aviculare), sacharoza, miód, ekstrakt słodu z jęczmienia, ekstrakt z pędów kosodrzewiny
(Pinus mugo), ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra), substancja zagęszczająca: alginian sodu, olejek z pędów kosodrzewiny
(Pinus mugo), olejek z anyżu gwiazdkowego (Illicium verum), olejek z owoców kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), olejek cytrynowy
(Citrus limon), olejek eukaliptusowy (Eucalyptus globulus), olejek miętowy (Mentha piperita)

30 ml produktu zawiera:
Ziołowe wyciągi wodne i destylaty - 10 ml

Masa netto
100 ml

Charakterystyka
Syrop ziołowy pomagający ukoić podrażnione gardło oraz jamę ustną poprzez działanie wyciągów i destylatów z tymianku, anyżu, kopru
włoskiego, olejku eukaliptusowego. Zalecany również osobom, które mają kontakt z drażniącymi substancjami zanieczyszczającymi
powietrze, takimi jak dym papierosowy, kurz, opary i spaliny.

Zastosowanie:

w momencie uczucia drapania i dyskomfortu w gardle
dla palaczy
w celu nawilżania gardła
dla osób przebywających w zadymionych i zakurzonych pomieszczeniach
przed i w trakcie sezonu zimowego

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/floradix-gardlo-syrop-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przeciwwskazania

Zawiera lukrecję - nie może być spożywany w nadmiernych ilościach przez osoby cierpiące na nadciśnienie
Kobiety w ciąży i okresie laktacji przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem

Stosowanie
Dorośli: 2 łyżeczki (10 ml) 3 do 5 razy dziennie.
Dzieci powyżej 6 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 3 do 5 razy dziennie.
produkt rozpuścić w ustach i poczekać, aż w naturalny sposób rozpłynie się po jamie ustnej i gardle. Nie połykać od razu. Po takim
użyciu nie pić i nie jeść przez pewien czas.

Przechowywanie
Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast po użyciu i umieścić w lodówce. Po otwarciu produkt powinien być
zużyty w ciągu 4 tygodni. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać nieotwartą butelkę w chłodnym i
suchym miejscu (15 - 25°C).

Producent
SALUS Haus
83052 Bruckmuhl
Niemcy

Dystrybutor:
ZIOŁO - PIAST
Hurtownia farmaceutyczna
Marian Zaremba
ul. Północna 8 B, 05 - 820 Piastów

Ważne informacje
Produkt bez konsultacji z lekarzem nie powinien być stosowany dłużej niż przez 6 tygodni.

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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