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Silectus x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 20,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca Prosolv HD 90, ekstrakty roślinne z kwiatów bzu czarnego, z ziela werbeny, z ziela majeranku, substancja do
stosowania na powierzchnię, substancja przeciwzbrylająca- stearynian magnezu, ekstrakt roślinny z korzenia prawoślazu, substancja
wiążąca - poliwinylopirolidon, olej z oregano.

1 tabl. zawiera:

50 mg* wyciągu z kwiatów bzu czarnego,
15 mg* wyciągu z ziela werbeny,
10 mg* wyciągu z majeranku,
3 mg* wyciągu z korzenia prawoślazu
15,5* µg olejku z oregano.

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 tabletek powlekanych.
Brak masy netto podanej na opakowaniu.

Charakterystyka
Zaleca się przyjmowanie preparatu w celu wspomagania funkcjonowania układ immunologicznego i dróg oddechowych.

Ekstrakt z werbeny pospolitej pozytywnie wpływa na górne drogi oddechowe. - Ekstrakt z bzu czarnego wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu immunologicznego.
Ekstrakt z korzenia prawoślazu wpływa kojąco na stan górnych dróg oddechowych (gardła, strun głosowych).
Ekstrakt z majeranku wspiera układ odpornościowy.
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Olejek z oregano korzystnie wpływa na procesy odkrztuszania.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży i matki
karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
2 tabletki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Producent
ICN POLFA RZESZÓW S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

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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