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Tymianek z podbiałem plus 20 ziół syrop 120 ml
 

Cena: 13,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent MSFARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, sorbitol, sok zagęszczony z czarnej porzeczki, wyciąg z tymianku, wyciąg z podbiału, kwas L-askorbinowy, gęsty wyciąg z 20 ziół
(lukrecji, babki lancetowatej, jeżyny właściwej, mięty pieprzowej, rumianku, eukaliptusa, kopru włoskiego, bzu czarnego, tarczownicy
islandzkiej, chabru bławatka, lipy, miodunki plamistej, malwy, nagietka lekarskiego, szałwii lekarskiej, krwawnika pospolitego, pierwiosnka
lekarskiego, biedrzeńca anyżu, tymianku, dziewanny kutnerowatej), benzoesan sodu, guma ksantanowa.

Zawartość składników aktywnych w 30ml:

wyciąg z Tymianku 0,208 g *
wyciąg z Podbiału 0,173 g *
sok zagęszczony z czarnej porzeczki 0,416 g *
gęsty wyciąg z 20 ziół 0,104 g *
witamina C 0,080 g (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
120 ml

Charakterystyka
Tymianek z Podbiałem plus 20 dodatkowych ziół - syrop - jest suplementem diety przeznaczonym dla osób powyżej 12 roku życia.
Zawiera połączenie soku z czarnej porzeczki, wyciągu z tymianku, podbiału oraz specjalnie skomponowanych 20 ziół. Dodatkowo syrop
wzbogacony jest w witaminę C.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, karmiących matek, oraz małe
dzieci.

Stosowanie
Dzieci powyżej 12 roku życia 3-6 razy dziennie po 1 łyżeczce ( 5 ml). Osoby dorosłe 3 razy dziennie po 10 ml.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie przekraczającej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MSFarma Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 10A/1
02-972 Warszawa

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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