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Scorbolamid na gardło x 16 pastylek do ssania
 

Cena: 17,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Scorbolamid na Gardło w postaci pastylek do ssania jest produktem stworzonym na bazie naturalnych składników
ziołowych. Na co jest Scorbolamid na Gardło? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Polpharma jest chęć uzupełnienia
codziennej diety w składniki wspomagające kondycję i funkcjonowanie gardła, a także pracę układu odpornościowego i górnych dróg
oddechowych. W skład pastylek do ssania Scorbolamid na Gardło wchodzi aż 7 składników aktywnych: korzeń prawoślazu, ziele
tymianku, olejek szałwiowy, olejek tymiankowy, mentol, owoc czarnego bzu, a także witamina C. Składniki te wzajemnie się uzupełniają.

Zawarty w pastylkach do ssania Scorbolamid na Gardło mentol przyczynia się do ułatwienia przepływu powietrza przez nos. Witamina C
oraz składniki aktywne owocu czarnego bzu wspomagają pracę układu odpornościowego pacjenta. Zawarte w pastylkach do ssania
Scorbolamid na Gardło składniki, takie jak korzeń prawoślazu, olejek szałwiowy oraz olejek i ziele tymianku, wspomagają pracę gardła i
strun głosowych, a także przyczyniają się do lepszego funkcjonowania górnych dróg oddechowych. Tabletki Scorbolamid na Gardło
przyczyniają się do powstawania uczucia ulgi oraz ukojenia przy dolegliwościach związanych z gardłem.

W opakowaniu znajduje się 16 pastylek do ssania Scorbolamid na Gardło. W skład 2 pastylek wchodzi 315 mg korzenia prawoślazu,
240 mg ziela tymianku, 48 mg soku z owoców bzu czarnego i 40 mg (50% RWS) witaminy C, a dodatkowo 13,2 mg olejku szałwiowego,
2,0 mg olejku cytrynowego, 1,6 mg mentolu oraz 1,0 mg olejku tymiankowego. Odpowiednio w składzie 4 pastylek suplementu diety
Scorbolamid na Gardło znaleźć można 630 mg korzenia prawoślazu, 480 mg ziela tymianku, 96 mg soku z owoców bzu czarnego, 80
mg (100% RWS) witaminy C, 26,4 mg olejku szałwiowego, 4,0 mg olejku cytrynowego, 3,2 mg mentolu oraz 2,0 mg olejku tymiankowego.
Suplement diety Scorbolamid na Gardło należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta. Rekomendowane dawkowanie to ssanie
2–4 pastylek Scorbolamid na Gardło dziennie. Aby osiągnąć oczekiwane efekty, należy przyjmować przynajmniej 2 pastylki dziennie. Nie
należy natomiast przekraczać wskazanej przez producenta dawki dobowej suplementu diety.

Pastylki do ssania Scorbolamid na Gardło nie mogą być stosowane przez wszystkich pacjentów, ponieważ istnieją ku
temu przeciwwskazania. Produkt nie powinien być stosowany przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Suplementu diety
Scorbolamid na Gardło nie można też traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia, ponieważ nie
może on ich zastąpić. Pastylki do ssania należy przyjmować w dawce nie większej od wskazanej przez producenta. Suplement diety
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Scorbolamid na Gardło należy przechowywać w prawidłowy sposób, czyli w temperaturze pokojowej i poza zasięgiem małych dzieci.

Składniki
cukier, syrop glukozowy, woda, wyciąg gęsty z korzenia prawoślazu, sok z owoców czarnego bzu, wyciąg gęsty z ziela tymianku, L-
askorbinian sodu (witamina C), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olejek szałwiowy, olejek cytrynowy, mentol, olejek tymiankowy.
Składnik Dzienna porcja produktu

(2 pastylki)

Dzienna porcja produktu

(4 pastylki)
Ilość (% zalecanego dziennego spożycia) Ilość (% zalecanego dziennego spożycia)

Korzeń prawoślazu 315 mg 630 mg
Ziele tymianku 240 mg 480 mg
Sok z owoców bzu czarnego 48 mg 96 mg
Witamina C 40 mg (50%) 80 mg (100%)
Olejek szałwiowy 13,2 mg 26,4 mg
Olejek cytrynowy 2,0 mg 4,0 mg
Mentol 1,6 mg 3,2 mg
Olejek tymiankowy 1,0 mg 2,0 mg

Masa netto
16 pastylek do ssania (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Scorbolamid na gardło zawiera w swoim składzie 7 składników:

korzeń prawoślazu z olejkiem i zielem tymianku oraz olejkiem szałwiowym korzystnie wpływają na funkcjonowanie gardła,
górnych dróg oddechowych i strun głosowych przynosząc ulgę i kojący efekt w podrażnieniu.
owoc czarnego bzu i witamina C wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
mentol ułatwia przepływ powietrza przez nos.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Ssać 2-4 pastylki dziennie. Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania składników produktu występuje w przypadku spożycia
2 pastylek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
83-200 Starogard Gdański

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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