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Tymianek i podbiał junior x 16 pastylek o smaku
truskawkowym
 

Cena: 12,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Farfarae folium, Thymi extractum

Opis produktu
 

Składniki
Substancja słodząca: izomalt, wyciąg gęsty z tymianku, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat truskawkowy w proszku, L-
askorbinian sodu (witamina C), wyciąg gęsty z podbiału, aromat truskawkowy, substancja słodząca: sukwaloza, barwnik: koszenila,
woda.

2 pastylki zawierają:

ekstrakt z tymianku - 140 mg *
ekstrakt z podbiału - 20 mg *
witamina C - 30 mg (37,5% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość 16 pastylek.
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Tymianek i Podbiał Junior jest suplementem diety o smaku truskawkowym przeznaczonym dla dzieci powyżej 4 roku życia. Zawiera
optymalnie skomponowane składniki pochodzenia roślinnego w postaci ekstraktów z tymianku i podbiału oraz witaminę C.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
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Stosowanie
Ssać 2-3 razy dziennie po 1 pastylce co 4-6 godzin.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Omega Pharma Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 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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