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Tymianek + Podbiał Forte z dodatkiem 20 ziół x 30 pastylek
 

Cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 past do ssania

Postać Pastylki

Producent MEDICOFARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
0,2% wyciągu z ziół (lukrecji, babki lancetowatej, jeżyny właściwej, mięty pieprzowej, rumianku, eukaliptusa, kopru włoskiego, bzu
czarnego, tarczownicy islandzkiej, chabru bławatnika, lipy, miodunki plamistej, malwy, nagietka lekarskiego, szałwi lekarskiej, krwawnika
pospolitego, pierwiosnka lekarskiego, biedrzeńca anyżu, tymianku, dziewanny kutnerowatej), miód, cukier, syrop z glukozy.

1 pastylka zawiera:

Wyciąg z tymianku - 67,5 mg*
Wyciąg z podbiału - 67,5 mg*
Wyciąg z ziół - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
Wartość energetyczna pastylki: 8,47 kJ/35,42 kcal
Zawartość węglowodanów w 1 pastylce: 2,38 g

Masa netto
30 pastylek (masa 1 pastylki: 2,5g)

Charakterystyka

Tymianek wspomaga prawidłowe funkcje śluzówki gardła, szczególnie w okresie jesienno-zimowym,a także w stanach
spowodowanych przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach, zapylonych paleniem papierosów, zmianami
temperatury, nadużywaniem głosu. Ułatwia odkrztuszanie i działa wspomagająco podczas suchego kaszlu.
Podbiał wykazuje korzystne działanie na stan górnych dróg oddechowych

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Stosowanie
Dorośli do 3-4 pastylek dziennie. Pastylkę ssać powoli, aby składniki mogły jak najdłużej oddziaływać na błony śluzowe jamy ustnej,
gardła i krtani.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 20°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
DOMACO Dr. Med. Aufdermaur AG
Weststrasse 16, CH-5426 Lengnau, Switzerland
Dystrybutor:
Medicofarma S.A.
ul. Sokołowska 9, lok. 19, 01-142 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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