SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Promama gardło x 12 pastylek do ssania
Cena: 9,40 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

12 pastylek do ssania

Postać

Pastylki

Producent

AFLOFARM

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
substancja słodząca: izomalt, proszek z owoców dzikiej róży, wyciąg z propolisu, kwas L-askorbinowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, proszek malinowy, koncentrat soku z mango, aromat wiśniowy naturalny, amid kwasu nikotynowego, koncentrat soku z
wiśni, barwnik: koszelina.
1 pastylka zawiera:
Proszek z owoców dzikiej róży - 30 mg*
Proszek z malin - 15 mg*
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) - 4 mg / 25% RWS
Witamina C - 20 mg / 25% RWS
Wyciąg z propolisu (standaryzowany na 2,5% flawonoidów) - 30 mg* ( w tym 0,75 mg flawonoidów)
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Zawartość: 12 pastylek do ssania (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Suplement diety został opracowany z myślą o kobietach ciężarnych i karmiących piersią. Składniki suplementu diety pomagają w
utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych, w tym błony śluzowej gardła oraz wspierają funkcjonowanie układu oddechowego i
odpornościowego. Preparat może być stosowany przez diabetyków.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dorośli: 1 pastylka do 4 razy na dobę. Ssać powoli.
Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Ważne informacje
Zawiera substancję słodzącą. 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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