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Tymianek i propolis z ziołami x 16 tabl do ssania
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 16 tabletek do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent BIGGARDEN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier, syrop, kwas cytrynowy, kwas L-askrobinowy, wyciąg gęsty z tymianku, wyciąg gęsty z 20 ziół (korzeń lukrecji, liść babki
lancetowatej, liść jeżyny, liść mięty pieprzowej, kwiat rumianku, eukaliptus, koper włoski, kwiat bzu czarnego, mech islandzki, kwiat
chabru, kwiat lipy, korzeń goryczki, kwiat malwy, kwiat nagietka, liść szałwii, krwawnik, kwiat pierwiosnka, anyż, ziele tymianku, mniszek
lekarski) miód pszczeli, karmel amoniakalny E 150 C, olejek eukaliptusowy, aromat malinowy, olejek szałwiowy, suchy ekstrakt z
propolisu, olejek cytrynowy, woda.

Zawartość w zalecanej porcji dziennej (3-6 tabl.):

Witamina C 60 mg – 120 mg (100% – 200% RWS)
Wyciąg gęsty z tymianku 60 mg* – 120 mg*
Wyciąg gęsty z 20 ziół 38,1mg* – 76,2 mg*
Miód pszczeli 36 mg* – 72 mg*
Olejek eukaliptusowy 9,9 mg* – 19,8 mg*
Olejek szałwiowy 7,8 mg* – 15,5 mg*
Suchy ekstrakt z propolisu 70% 7,5 mg* – 15 mg*
Olejek cytrynowy 4,8 mg* – 9,6 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak zaleceń dotyczących dziennego spożycia

Masa netto
16 tabletek (zawartość netto: 16 x 350mg)

Charakterystyka
Preparat Tymianek i propolis z ziołami przeznaczony jest dla osób cierpiących na chrypkę i kaszel. Stosuje się również pomocniczo w
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nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych, jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki preparatu.

Stosowanie
Stosować od trzech do sześciu tabletek do ssania dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BioGarden Sp. z o.o.
05-540 Krupia Wólka
Górna 28

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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