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Rodzina Zdrowia Tymianek i podbiał x 24 pastylki do ssania
 

Cena: 7,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 pastylki

Postać Pastylki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier biały, syrop glukozowy, wyciąg gęsty wodny z liścia podbiału pospolitego Tussilago farfara L. (DER 4,5-6,0 : 1), wyciąg gęsty
wodny z ziela tymianku pospolitego Thymus vulgaris L. (DER 3,5-4,5 : 1), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, wyciąg suchy z 20 ziół:
(korzeń lukrecji, liść babki lancetowatej, liść jeżyny, liść mięty pieprzowej, kwiat rumianku, kwiat bzu czarnego, płucnica islandzka, kwiat
lipy, kwiat malwy, liść szałwii, kwiat pierwiosnka, owoc anyżu, ziele tymianku, liść eukaliptusa, owoc kopru włoskiego, kwiat chabru, liść
prawoślazu , kwiat nagietka, kwiat krwawnika, kwiat dziewanny wielkokwiatowej (DER: 2,1–2,6:1); miód pszczeli, olejek mięty pieprzowej
Mentha pipperita, olejek mięty Mentha arvensi, mentol.

1 pastylka zawiera:

Wyciąg z ziela tymianku pospolitego - 67,5 mg*
Wyciąg z liścia podbiału pospolitego - 67,5 mg*
Wyciąg z 20 ziół - 5 mg*
Miód pszczeli - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 24 pastylki. 2 blistry po 12 pastylek.
Masa netto: 60 g

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Tymianek i podbiał zawiera składniki tradycyjnie stosowane w okresie jesienno-zimowym w celu
wspomagania układu odpornościowego oraz zdrowia gardła. Polecany jest również osobom przebywającym w klimatyzowanych lub
zadymionych pomieszczeniach, zawodowo nadwyrężających głos oraz przy częstych zmianach temperatury. Produkt ma orzeźwiający
smak, który dodatkowo łagodzi i wspiera górne drogi oddechowe.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli do 4 pastylek dziennie. Pastylkę należy ssać powoli.

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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