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Meliski x 20 pastylek do ssania
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 pastylek

Postać Pastylki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca: izomalt, wyciąg z ziela melisy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, wyciąg z szyszek chmielu, naturalny aromat
cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii

1 pastylka zawiera: 

53 mg* wyciągu z ziela melisy
25 mg* wyciągu z szyszek chmielu

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
20 pastylek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety Meliski to połączenie wyciągów roślinnych pochodzenia naturalnego: wyciągu z ziela melisy i wyciągu z szyszek
chmielu.

Wyciąg z ziela melisy wspiera utrzymanie pozytywnego nastroju i uczucia odprężenia oraz pomaga zmniejszyć napięcie.
Dodatkowo, wyciąg z szyszek chmielu wspomaga utrzymanie zdrowego snu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami i
obsługujące maszyny. Preparatu nie należy łączyć z innymi środkami o właściwościach uspokajających i/lub nasennych. W przypadku
jednoczesnego stosowania leków przeciwdepresyjnych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie zaleca się stosowania
przez dzieci do 12 roku życia. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
Dorośli: 3 pastylki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5÷25°C, w suchym miejscu. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.
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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