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Neogardin od bólu gardła x 10 tabl do ssania
 

Cena: 6,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent UNIPHAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
suchy wyciąg z szałwii, olejek szałwiowy, olejek eukaliptusowy, suchy miód,lecytyna sojowa, glicerol, mentol.

Zawartość w 1 tabletce:

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

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
10 tabletek (zawartość netto: 10 x 2,3g)
zawartość netto opakowania: 23g

Charakterystyka
Preparat dla osób dorosłych, skomponowany ze specjalnie dobranych substancji.
Substancje zawarte w produkcie mają właściwości kojące, odkażające, nawilżające śluzówkę.
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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

Ważne informacje
Preparat zawiera substancje słodzące.

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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