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Rodzina Zdrowia Lokovitki x 8 pastylek do ssania
 

Cena: 8,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 pastylek

Postać Pastylki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca: maltitol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, wyciąg z ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) DER 4:1,
wyciąg z kłącza imbiru standaryzowanego na 1 % gingeroli (Zingiber officinale Roscoe) DER 20:1, aromat truskawkowy, barwniki: kwas
karminowy, karminy, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe

1 pastylka zawiera:

Wyciąg suchy z kłącza imbiru - 15 mg*
w tym gingerole - 0,15 mg*
w przeliczeniu na kłącze imbiru - 300 mg*

Wyciąg suchy z ziela mięty pieprzowej - 20 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
21,6 g

Charakterystyka

Suplement diety Rodzina Zdrowia Lokovitki w postaci pastylek do ssania o smaku truskawkowym przeznaczony jest dla dzieci
powyżej 6 roku życia oraz dla osób dorosłych.
Pomaga ograniczyć złe samopoczucie mogące wystąpić podczas podróży samochodem, samolotem, statkiem, pociągiem czy
autobusem.
Ekstrakt z imbiru zawarty w pastylce do ssania pomaga zmniejszyć uczucie dyskomfortu i złego samopoczucia (odczucia
wymiotne, skołowanie) mogące wystąpić w czasie podróży środkami lokomocji.
Nie zawiera glutenu i cukrów.
Zawiera naturalne aromaty i barwniki.
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Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla
dzieci poniżej 6. roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią

Stosowanie
Dzieci powyżej 6 lat: 1 pastylka
Dorośli: 1 do 2 pastylek, 30 minut przed podróżą lub w czasie jej trwania.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze 15°C-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

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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