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Laryng up orange x 24 tabl do ssania
 

Cena: 20,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent RECORDATI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca: sorbitol; laktoferyna (białko mleka krowiego); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancje przeciwzbrylajace:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; witamina C; aromat: pomarańczowy.

1 tabletka zawiera:

Laktoferyna* - 30 mg
Witamina C - 15 mg (18,75% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 24 tabletki do ssania (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Laktoferyna – naturalne bioaktywne białko układu odpornościowego. To między innymi jeden z najważniejszych składników
mleka karmiącej matki.
Witamina C – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
LARYNG UP orange suplement diety nie zawiera cukru. Może być stosowany u diabetyków.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: ssać po 1 tabletce 4 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i
wilgocią.

Producent
Recordati Polska sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

Ważne informacje
LARYNG UP Orange suplement diety zawiera substancję słodzącą. Z uwagi na zawartość sorbitolu 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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