SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Verbascon gardło x 24 tabl do ssania
Cena: 11,85 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

24 tabl do ssania

Postać

Tabletki do ssania

Producent

POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
substancja wypełniająca: sorbitole; substancja słodząca: ksylitol; aromat naturalny; witamina C (kwas L-askorbinowy); ekstrakt z porostu
islandzkiego (Cetraria islandica (L.) Ach.); ekstrakt z aronii; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon;
proszek buraczany; ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides DC.); ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej
(Verbascum thapsus L.); kwas: kwas cytrynowy; substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny
1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z porostu islandzkiego - 17 mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej - 6,7 mg*
w tym taniny - 0,3 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej - 6,7 mg*
Witamina C - 16 mg (20% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
31,2 g / 24 tabletki po 1,3 g
Charakterystyka
Kompozycja preparatu oparta jest o działanie składników pochodzenia naturalnego takich jak porost islandzki, który przynosi
ulgę w przypadku podrażnienia gardła i krtani, działa kojąco na struny głosowe oraz pelargonii afrykańskiej, która wpływa
łagodząco na drogi oddechowe.
Verbascon Gardło przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.
Verbascon Gardło nie zawiera cukru.
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Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Stosowanie
Ssać powoli 1 tabletkę 1-6 razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.
Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice
Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Produkt może zawierać laktozę (z mleka).
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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