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Rodzina Zdrowia Gardłominki lizak x 1 szt
 

Cena: 0,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Lizaki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca: izomalt, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat truskawkowy, proszek truskawkowy, L-askorbinian sodu
(witamina C), wyciąg z kwiatu rumianku Matricaria recutita DER 1,2–1,5 : 1, wyciąg z kwiatostanu lipy Tilia cordata Mill.+Tilia platyphyllos
Scopoli DER 6-7 : 1, wyciąg z korzenia prawoślazu Althaea officinalis L. DER 3,0–4,0 : 1, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe,
wyciąg z liścia mięty pieprzowej Mentha x piperita L. DER 2,4–2,9 : 1, wyciąg z ziela tymianku Thymus vulgaris L. DER 3,5-4,5 : 1, barwnik:
koszenila.

1 lizak zawiera:

Witamina C - 15 mg (19% RWS)
Wyciąg z kwiatu rumianku - 8,0 mg*
Wyciąg z kwiatostanu lipy - 6,0 mg*
Wyciąg z korzenia prawoślazu - 5,0 mg*
Wyciąg z liścia mięty pieprzowej - 3,5 mg*
 Wyciąg z ziela tymianku - 3,0 mg*

* brak referencyjnych wartości spożywczych
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
10 g

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia Gardłominki to suplement diety o pysznym truskawkowym smaku i bez dodatku cukru (jako substancje słodzące
zastosowano izomalt i glikozydy stewiolowe). Składniki produktu to ziołowe ekstrakty, które zostały specjalnie dobrane pod kątem
kojącego działania na gardło i struny głosowe.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 do 6 roku życia: od 1 do 3 lizaków.
Dzieci powyżej 6 roku życia i dorośli: od 1 do 4 lizaków

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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