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Neogardin forte x 20 tabl do ssania
 

Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent UNIPHAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Neogardin Forte w postaci tabletek do ssania od Uniphar jest produktem na bazie składników pochodzenia
naturalnego, który w swojej formule ma aż 9 substancji aktywnych o właściwościach łagodzących, nawilżających, antyseptycznych i
odświeżających.

Na co jest Neogardin Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie diety w składniki wspomagające zdrowie i
prawidłowe funkcjonowanie gardła i krtani, a także układu oddechowego. W suplemencie diety można znaleźć miód i szałwię, eukaliptus,
prawoślaz, witaminę C, biotynę, laktoferynę i ksylitol. Składniki suplementu diety Neogardin Forte dodatkowo pozytywnie wpływają na
odporność. Olejek eukaliptusowy wspomaga kondycję błon śluzowych gardła i krtani, podobnie jak biotyna. Prawoślaz wspiera
funkcjonowanie śluzówki oraz dróg oddechowych, a przy tym przyczynia się do nawilżenia śluzówki. Z kolei mentol daje przyjemne
uczucie chłodu i świeżości. Witamina C wspomaga odporność organizmu, a także przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu
kości, naczyń krwionośnych, skóry, zębów i dziąseł. Biotyna wspomaga też zachowanie właściwego metabolizmu energetycznego, a
oprócz tego wspiera utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.

W opakowaniu o masie netto 46 g znajduje się 20 tabletek do ssania Neogardin Forte. W skład każdej tabletki do ssania wchodzą 364
mg ksylitolu, 150 mg suchego wyciągu z szałwii, 100 mg (125% RWS) witaminy C, 48 mg suchego wyciągu z prawoślazu, 12,5 mg olejku
szałwiowego, 13,75 mg olejku eukaliptusowego, 250 mg suchego miodu, 3 mg laktoferyny, 0,75 mg mentolu i 7,5 μg (15% RWS) biotyny.
W składzie suplementu diety Neogardin Forte znajdują się też substancje pomocnicze, w tym lecytyna sojowa, glicerol, laktoza,
sacharoza, sorbitol, cyklaminian sodu i sacharyna, a także kwas cytrynowy, stearynian magnezu, talk oraz kwas krzemowy,
maltodekstryna i aromaty identyczne z naturalnymi. Zaleca się, aby suplement diety Neogardin Forte był przyjmowany według wskazań
producenta. Rekomendowane dawkowanie to 1 tabletka do ssania przyjmowana co około 2–3 godzin. Dziennie można stosować 1–4 
tabletek do ssania Neogardin Forte i nie należy tej liczby przekraczać.

Suplement diety Neogardin Forte ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy mogą go używać. Suplement diety nie jest zalecany w
przypadku występującej u pacjenta nadwrażliwości na chociaż jeden z jego składników. Neogardin Forte nie może być traktowany jako
zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Preparat nie powinien być przyjmowany w dawkach większych od wskazanych.
Zaleca się ponadto taki sposób przechowywania suplementu diety, aby nie był on widoczny i dostępny dla małych dzieci. Suplement
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diety Neogardin Forte powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i przy przechowywaniu należy zabezpieczyć tabletki do
ssania przed działaniem światła i wilgoci.

Składniki
ksylitol, suchy miód, suchy wyciąg z szałwii, lecytyna sojowa, olejek eukaliptusowy, olejek szałwiowy, laktoferyna, glicerol, mentol, laktoza,
sacharoza, sorbitol, kwas askorbinowy, cyklaminian sodu, sacharyna, kwas cytrynowy, stearynian magnezu, talk, kwas krzemowy,
maltodekstryna, aromaty identyczne z naturalnymi.

Zawartość w 1 tabletce:

ksylitol 364 mg*
suchy wyciąg z szałwii 150 mg*
witamina C 100 mg (125% RWS)
suchy wyciąg z prawoślazu 48 mg*
olejek szałwiowy 12,5 mg*
olejek eukaliptusowy 13,75 mg*
suchy miód 250 mg*
laktoferyna 3 mg*
mentol 0,75 mg*
biotyna 7,5 μg* (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 tabletek (zawartość netto: 20 x 2,3g)
zawartość netto opakowania: 46g

Charakterystyka
Preparat na gardło. Substancje zawarte w produkcie są pochodzenia naturalnego. Mają właściwości antybakteryjne, pomagają
wzmocnić układ odpornościowy oraz wspomagają układ oddechowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny: od 1 do 4 tabletek dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
UNIPHAR Sp. z o.o.
Bażancia 34,
02-892 Warszawa

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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