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Meliski x 18 pastylek do ssania
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 18 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Cukier, celuloza mikrokrystaliczna, węglan magnezu, wyciąg z ziela melisy, talk, wyciąg z szyszek chmielu, guma arabska, stearynian
magnezu, dwutlenek krzemu, żółcień chinolinowa, brąz HT, zieleń S, wosk pszczeli i wosk Carnauba, kwas cytrynowy, aromat cytrynowy,
olejek cytrynowy

Zawartość w 1 pastylce:

wyciąg z melisy 52 mg*
wyciąg z chmielu 25 mg*
magnez 19 mg (5% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
18 pastylek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat należy do szerokiej kategorii suplementów diety działających na bazie naturalnych składników. Dzięki zawartości melisy i
chmielu suplement pomaga w łagodzeniu napięcia nerwowego.
Produkt można stosować w przypadku stanów napięcia nerwowego, nadpobudliwości, niepokoju i zaburzeń zasypiania.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Uspokajająco: 1-3 pastylki dziennie.
W trudnościach z zasypianiem: pół godziny przed snem ssać 1-2 pastylki.

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

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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