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Gardlox 7 syrop ziołowy bez cukru 120 ml
 

Cena: 18,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sorbitol (substancja zagęszczająca), wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z ziela tymianku, wyciąg z liści szałwii, guma ksantanowa
(substancja zagęszczająca), witamina C (kwas L-askorbinowy), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), olejek eukaliptusowy,
bioflawonoidy cytrusowe, olejek szałwiowy, wyciąg z aloesu, karmel siarczynowy (barwnik), sorbinian potasu (substancja konserwująca),
sukraloza (substancja słodząca).
Zawiera substancję słodzącą.

Zawartość w 3 łyżkach stołowych (45ml - porcja dzienna):

Wyciąg z korzenia prawoślazu 1135mg*
Wyciąg z ziela tymianku 495mg*
Wyciąg z liści szałwii 440mg*
Witamina C 80mg (100% RWS)
Olejek eukaliptusowy 50mg*
Bioflawonoidy cytrusowe 13mg*
Olejek szałwiowy 10mg*
Wyciąg z aloesu 3mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
objętość netto: 120ml

Charakterystyka
Składniki zawarte w preparacie wspomagają:

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/gardlox-7-syrop-ziolowy-bez-cukru-120-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

funkcjonowanie błon śluzowych górnych dróg oddechowych,
osłonę błon śluzowych gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Produkt nie jest zalecany dla kobiet ciężarnych i karmiących.

Stosowanie
Stosować 3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej (1 łyżka stołowa = 15 ml).
Przed użyciem wstrząsnąć.
Naturalne zmętnienie nie jest wadą produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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