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Imbifem krople 50 ml
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent ESTABLO PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, koncentrat soku jabłkowego, miód akacjowy, fruktoza, wyciąg z kłącza imbiru, naturalny aromat waniliowy, regulator kwasowości -
kwas jabłkowy ,regulator kwasowości - kwas cytrynowy , substancja konserwująca - sorbinian potasu , substancja konserwująca -
benzoesan sodu

25 kropli zawiera:

wyciąg z kłącza imbiru* - 87,5 mg

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 50 ml

Charakterystyka
Imbifem to suplement diety w postaci kropli, zawierający wyciąg z kłącza imbiru, pomagający zmniejszyć dyskomfort towarzyszący
odczuciom wymiotnym (występujący np. podczas podróży).

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 6 roku życia.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 25 kropli 3 razy dziennie. Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt należy spożywać bezpośrednio lub po
rozpuszczeniu w wodzie.

Przechowywanie
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od
światła oraz wilgoci.

Producent
Erbozeta S.p.A
Strada dekke Seiole 41/43
47894 Chiesanuova
Republika San Marino
Wyłączny dystrybutor
i właściciel marki IMBIFEM
Establo Pharma Sp. z o.o.
Ul. Wojciechowska 9b/9
20-704 Lublin

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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