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Laryguard x 20 tabletek do ssania o smaku czarnej porzeczki
 

Cena: 31,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent SIROSCAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wiążąca: Sorbitol, owoc czarnej porzeczki sproszkowany (13%), kompleks bioaktywnych białek pochodzenia mlecznego
zawierający nie mniej niż 90% laktoferyny, regulator kwasowości,: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja
przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, mleczan cynku, aromat czarnej porzeczki, substancja słodząca: sukraloza .

1 tabletka zawiera:

Laktoferyna 50,00 mg*
Witamina C 20,00mg (25% RWS)
Cynk 2,5 mg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 tabletek, masa netto: 15g

Charakterystyka
Laryguard to suplement diety polecany szczególnie na suche i podrażnione gardło.Preparat przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku
życia oraz dorosłych. Może być stosowany również przez diabetyków.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu, np. białko mleka krowiego. Nie stosować w okresie ciąży
i karmienia piersią.

Stosowanie
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Od 1 do 4 tabletek.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15–25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Pamex Pharmaceuticals UG
In der Stelzbach 1, D65618 Selters, Niemcy
Dystrybutor w Polsce:
Siroscan Sp. z o. o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Preparat nie zawiera dodatku cukru (zawiera substancje słodzące
oraz naturalnie występujący cukier w owocach).

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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