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Herbitussin Czarna Porzeczka x 12 pastylek do ssania
 

Cena: 10,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z porostu islandzkiego (Cetraria islandica (L.) Ach.), kwas L-askorbinowy, miód, naturalny aromat
czarnej porzeczki, koncentrat soku z czarnej porzeczki, koncentrat soku z czarnej marchwi, mentol, ekstrakt z 14 ziół (kwiatów rumianku
(Matricaria recutita L.), kwiatów chabru (Centaurea cyanus L.), kwiatów dziewanny (Verbascum spec.), kwiatów ślazu (Malva silvestri L.),
kwiatów czarnego bzu (Sambucus nigra L.), kwiatów lipy (Tilia cordata Mill./Tilia platyphollos Scop.), liści mięty (Mentha piperita L.), liści
jeżyny (Rubus fruticosus L.), liści szałwi (Salvia officinalis L.), liści eukaliptusa (Eucalyptus globulus Labill.), ziela tymianku (Thymus
vulgaris L.), korzeni lukrecji (Glycyrrihza glabra L.), owoców anyżu gwiaździstego (Illicium verum Hook. f.), owoców kopru (Foeniculum
vulgare Miller).

2 pastylki zawierają:

Ekstrakt z porostu islandzkiego - 160 mg*
Witamina C - 40 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 12 pastylek do ssania (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat dzięki zawartości witaminy C wspiera naturalną odporność. Zawarty w preparacie porost islandzki wpływa łagodząco na gardło
i krtań.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dzieci od 6 do 12 roku życia - 2 pastylki dziennie
Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli - 3 pastylki dziennie

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

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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