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Solkids gardło spray 30 ml
 

Cena: 34,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z propolisu (10%), miód, ekstrakt z szałwii, witamina A, niacyna, witamina C, emulgator: glicerol, woda, naturalne aromaty: olejek
z owoców cytrusowych, ekstrakt z rozmarynu, ekstrakt z młodych pędów świerku; produkt zawiera laktozę

Masa netto
Objętość netto: 30 ml

Charakterystyka

SOLkids GARDŁO suplement diety dla dzieci powyżej 3. roku życia to preparat do stosowania w infekcjach gardła.
SOLkids GARDŁO suplement diety to:

preparat na bazie naturalnych składników stworzony specjalnie dla dzieci powyżej 3. roku życia;
słodki spray bez dodatku konserwantów, alkoholu, barwników. Zawiera naturalne substancje słodzące i aromaty;
kompozycja specjalnie dobranych składników, które pomagają podrażnionemu gardłu, działają łagodząco i nawilżająco.

SOLkids GARDŁO suplement diety zawiera:
Naturalny miód, który zmniejsza uczucie suchości w gardle i pomaga w nawilżeniu błon śluzowych.
Ekstrakt z propolisu, który ma właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe.
Ekstrakt z szałwii, który wykazuje działanie przeciwbólowe.
Witaminę A i niacynę, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: rozpylić 3-krotnie, 4 razy dziennie. W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać
inną porcję do dziennego spożycia. Wstrząsnąć przed użyciem. Preparat należy spożyć bezpośrednio doustnie. Nie należy popijać
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bezpośrednio po spożyciu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Sequoia Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N, 03-289 Warszawa

Ważne informacje

Miodu nie należy podawać dzieciom poniżej 1. roku życia.
Produkt zawiera laktozę.

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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