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Lokomotiv x 8 draż
 

Cena: 15,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 szt

Postać Drażetki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

Zingiberis rhizoma extractum

Opis produktu
 

Opis
Składnik produktu:

utrzymuje komfort (brak odczuć wymiotnych, skołowania) podczas podróży,
zaleca się dla podtrzymania dobrego samopoczucia lokomocyjnego.

Suplement diety Lokomotiv w drażetkach zawiera wyciąg z kłącza imbiru, który utrzymuje komfort (brak odczuć wymiotnych,
skołowania) podczas podróży samochodem, statkiem czy samolotem.

Cechy

składnik produktu zaleca się w warunkach złego samopoczucia lokomocyjnego

Składniki
wyciąg z kłącza imbiru, substancja wypełniająca: celuloza, sacharoza, substancja glazurująca: talk, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja zagęszczająca:
guma arabska, barwnik: koszenila

Wartości odżywcze 2 drażetki 4 drażetki
Wyciąg z kłącza imbiru 220 mg 440 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 2 drażetki pół godziny przed podróżą lub podczas jej trwania. W przypadku
wystąpienia problemów podczas podróży należy przyjąć kolejne drażetki w trakcie jej trwania. Nie przekraczać dziennej porcji tj. 4
drażetek.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
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oraz zdrowy tryb życia.
Drażetki łatwe do połykania.

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

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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