
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Smokerstop x 24 pastylki do ssania
 

Cena: 22,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 pastylki

Postać Pastylki

Producent MSFARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z kudzu (Pueraira lobata (Willd.) Ohwi), ekstrakt z mięty pieprzowej (Mentha piperata), ekstrakt z liści
melisy (Melissa officinalis), mentol, olejek anyżowy. Skład zalecanej dziennej porcji:

  

Nazwa składnika

  

Zawartość w 1 pastylce ( w mg)

  

Zawartość w 6 pastylkach (w mg)

  

% RWS
  

Ekstrakt z mięty pieprzowej

  

35 mg

  

210 mg

  

*
  

Ekstrakt z kudzu

  

50 mg

  

300 mg

  

*
  

Ekstrakt z liści melisy

  

20 mg

  

120 mg

  

*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 24 pastylki ( 2 blistry po 12 pastylek). Masa netto jednej pastylki 2,5 g.

Charakterystyka
Produkt polecany dla osób chcących rzucić palenie.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u kobiet w ciąży i
karmiących piersią.

Stosowanie
Zalecana dawka dzienna: do 6 pastylek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nieprzekraczającej 25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MSFarma Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 10A/1
02-972 Warszawa

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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