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Gardimax herball x 24 pastylki do ssania
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 pastylki

Postać Pastylki

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wyciąg gęsty z szałwii, sok malinowy w proszku, wyciąg gęsty z tymianku, wyciąg gęsty z prawoślazu, witamina C, wyciąg suchy z
rumianku, wyciąg suchy z lipy, cynk, aromat malinowy, mentol (aromat), olejek cytrynowy (aromat), sukraloza (substancja słodząca),
olejek limetkowy (aromat), olejek szałwiowy (aromat), izomalt (substancja słodząca), kwas cytrynowy (regulator kwasowości).

6 pastylek zawiera: 

144 mg wyciągu gęstego z szałwii *
96 mg soku malinowego w proszku *
84 mg wyciągu gęstego z tymianku *
84 mg wyciągu gęstego z prawoślazu *
80 mg witaminy C (100% RWS)
42 mg wyciągu suchego z rumianku *
30 mg wyciągu suchego z lipy *
10 mg cynku (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 g.

Charakterystyka
Suplement diety. Preparat stanowi optymalne połączenie substancji pochodzenia roślinnego w postaci wyciągów ziołowych z sokiem z
malin.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować do 6 pastylek dziennie. Ssać powoli.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Bankowa 4
44-100 Gliwice

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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