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Tantum Natura x 15 pastylek do ssania (smak
pomarańczowo-miodowy)
 

Cena: 11,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 pastylek

Postać Pastylki

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje słodzące: sorbitol, syrop maltitolowy, sukraloza, acesulfam K; substancja żelująca: guma arabska; ekstrakt z propolisu;
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromaty; miód; kwas L-askorbinowy (witamina C); barwnik: E 160a; Cytrynian cynku; wyciąg z
korzenia prawoślazu; olej roslinny (olej rzepakowy i kokosowy); substancja glazurująca: wosk pszczeli.

5 pastylek zawiera:

ekstrakt z propolisu - 300 mg*
wyciąg z korzenia prawoślazu - 100 mg*
witamina C - 34 mg (42,5% RWS)
cynk - 4 mg (40% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 g

Charakterystyka

Żelowe pastylki Tantum Natura zawierają propolis, witaminę C, cynk oraz ekstrakty roślinne. Dzięki ich zawartości Tantum
Natura korzystnie wpływa na łagodzenie pierwszych objawów podrażnienia gardła, wspierając jednocześnie odporność. To
suplement diety w postaci miękkich pastylek do ssania dla dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia.
Nadwyrężenie strun głosowych, zanieczyszczenie środowiska (np. smog), przesuszone powietrze w ogrzewanych
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pomieszczeniach, klimatyzacja, palenie papierosów – te wszystkie czynniki mogą powodować podrażnienie gardła. Chrypka,
trudności z mówieniem i przełykaniem, uczucie suchości – to pierwsze objawy dyskomfortu w gardle. Składniki pastylek Tantum
Natura pomagają je łagodzić, a dodatkowo dzięki zawartości witaminy C i cynku wspomagają prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego.
Pastylki Tantum Natura nie zawierają glutenu i mogą być stosowane przez osoby chore na cukrzycę

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli i dzieci od 4 lat od 3 do 5 pastylek do ssania w ciągu dnia, w razie potrzeby.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C), z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

Producent
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B | 02-222 Warszawa

Ważne informacje
Suplement diety Tantum Natura zawiera substancje słodzące. Produkt bezglutenowy.

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.
 

Galeria
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