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Thonsilan syrop 120 ml
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris), ekstrakt z propolisu, ekstrakt z koszycka rumianku (Matricaria recutita), witamina C (kwas L-
askorbinowy), ekstrakt z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis), ekstrakt z korzenia pierwiosnka (Primula veris), ekstrakt z korzenia
pelargonii (Pelargonium sidoides), cynk (mleczan cynku), miód lipowy, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, aromat malinowy, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, substancje konserwujące - benzoesan sodu i sorbinian potasu

Zawartość w 5ml (1 łyżeczka):

Ekstrakt z ziela tymianku 85mg*
Ekstrakt z propolisu 50mg*
Ekstrakt z koszyczka rumianku 30mg*
Witamina C 30mg (37,5% RWS)
Ekstrakt z korzenia prawoślazu 25mg*
Ekstrakt z korzenia pierwiosnka 20mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii 18mg*
Cynk 4mg (40% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
objętość netto: 120ml

Charakterystyka
Syrop zawiera składniki wpływające na funkcjonowanie migdałków, pomaga utrzymać prawidłowy stan dolnych dróg oddechowych oraz
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Preparat należy odmierzyć łyżeczką i podać w trakcie lub po posiłku:

dzieci od 4 do 9 lat: 2 x 5 ml syropu dziennie
dzieci powyżej 9 lat: 3 x 5 ml syropu dziennie

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 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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