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Prenalen gardło immuno x 24 pastylki do ssania
 

Cena: 21,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 pastylki

Postać Pastylki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja żelująca: guma arabska; substancja słodząca: sorbitole; woda; substancja słodząca: maltitole; suchy ekstrakt z propolisu
(3%) standaryzowany na zawartość polifenoli; kwas L-askorbinowy (witamina C); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalny
aromat pomarańczowy; substancja słodząca: sukraloza; wyciąg z kurkumy; olejek cytrynowy; substancja glazurująca: wosk pszczeli,
biały i żółty.

1 pastylka zawiera:

Ekstrakt z propolisu - 30 mg*, w tym:
Polifenole - 0,9 mg*

Witamina C - 20 mg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
22 g

Charakterystyka

Propolis - żywicza substancja pochodzenia naturalnego stosowana przez pszczoły do zabezpieczania uli. Prenalen Gardło
Immuno zawiera ekstrakt z propolisu standaryzowany na zawartość polifenoli.
Witamina C - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, zwiększa przyswajanie żelaza. Dodatkowo pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Pastylki miękkie do ssania bez dodatku cukrów.
Smak pomarańczowo - cytrynowy
Zawiera substancje słodzące.
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Dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego.

Stosowanie
5 pastylek dziennie w zależności od zapotrzebowania. Pastylkę należy ssać powoli aż do jej całkowitego rozpuszczenia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25st.C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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