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Silectus syrop o smaku truskawkowym 150 ml
 

Cena: 20,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakty z kwiatów bzu czarnego, ziela werbeny, korzenia prawoślazu, ziela szczawiu zwyczajnego i korzenia goryczki, substancja
słodząca - maltitol, woda, substancja konserwująca - kwas benzoesowy, naturalny aromat truskawkowy.

6 ml syropu zawiera:
  ekstrakt z kwiatów bzu czarnego 3,7mg*,
  ekstrakt z ziela werbeny 3,7mg*,
  ekstrakt z korzenia prawoślazu 3,7 mg*,
  ekstrakt z ziela szczawiu zwyczajnego 1,5mg*,
  ekstrakt z korzenia goryczki 1,2mg*.
Zawiera poniżej 0,2%* vol. alkoholu (0,004% tj. maksymalnie 1 mg alkoholu na zalecaną porcję, syropu).
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Opakowanie zawiera 150 ml syropu.

Charakterystyka
Kompozycja składników roślinnych wspierających odporność oraz funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.
  Sambucus nigra (Bez czarny) – wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego,
  Verbena offcinalis (Werbena pospolita) – utrzymuje fizjologiczną odporność organizmu, pozytywnie wpływa na górne drogi oddechowe,
  Althaea offcinalis (Prawoślaz lekarski) – powleka śluzówkę jamy ustnej, gardła i strun głosowych, dając przyjemne uczucie nawilżenia,
  Gentiana lutea (Goryczka żółta) – pobudza apetyt i wspiera trawienie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dzieci 3-5 lat: 2,0 ml 3 razy dziennie
Dzieci 6-11 lat: 3,5 ml 3 razy dziennie
Powyżej 12 lat: 7,0 ml 3 razy dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
ICN POLFA RZESZÓW S.A. Polska

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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