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Herbitussin Tymianek i Podbiał x 12 pastylek do ssania
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Herbitussin Tymianek i Podbiał suplement diety powstał na bazie sprawdzonej receptury inspirowanej doświadczeniem mnichów i
najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Ekstrakt z tymianku ułatwia odkrztuszanie i łagodzi podrażnione gardło. Ekstrakt z podbiału
wspiera zdrowie dróg oddechowych oraz odporność organizmu. Olejek eukaliptusowy działa łagodząco na gardło, krtań i struny
głosowe.

Składniki
cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z liści i kwiatów tymianku (Thymus vulgaris, Thymus zigis), ekstrakt z liści podbiału (Tussilago farfara
L.), miód, mentol, anetol, olejek eukaliptusowy, aromat

Wartości odżywcze Zawartość składników
w dziennej porcji:
Zawartość w 1
pastylce

Zawartość w 2
pastylkach

Zawartość w 3
pastylkach

Zawartość w 4
pastylkach

Składniki
Ekstrakt z liści i
kwiatów tymianku

66,9 mg 133,8 mg 200,7 mg 267,6 mg

Ekstrakt z liści
podbiału

66,9 mg 133,8 mg 200,7 mg 267,6 mg

Olejek eukaliptusowy 0,8 mg 1,6 mg 2,4 mg 3,2 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli - 1 pastylka co 4-6 godzin. Zalecana dzienna porcja - do 4 pastylek.

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

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej
organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik
preparatu. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

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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