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Zatoxin pulmo 120 ml
 

Cena: 21,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: woda , substancja słodząca: sacharoza , witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego,
beta-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae, ekstrakt z ziela werbeny, ekstrakt z ziela tymianku, substancja konserwująca:
benzoesan sodu , ekstrakt z kwiatu dziewanny, ekstrakt z korzenia goryczki, aromat wiśniowy , stabilizator: guma ksantanowa .

Zawartość w 5 ml roztworu:
bet-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae 40 mg*
ekstrakt z kwiatu dziewanny 10 mg*
ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg*
ekstrakt z ziela werbeny 20 mg*
ekstrakt z korzenia goryczki 10 mg*
ekstrakt z ziela tymianku 20 mg*
witamina C (kwas L-askorbinowy) 60 mg (75% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka
Naturalne składniki w suplemencie diety wspomagają fizjologiczne nawilżanie błoń śluzowych układu oddechowego, Beta-glukan z
drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz witamina C wspomagają prawidłowe działanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 łyżeczka dziennie (5ml) podczas posiłku.

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

Producent
TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Bankowa 4
44-100 Gliwice

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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