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Balsam Jerozolimski, syrop dla dzieci powyżej 3 roku życia i
dorosłych, 200 ml
 

Cena: 27,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać syrop

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Balsam Jerozolimski dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych, suplement diety w postaci syropu zawierający zestaw składników
wspierających odporność i prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.

Zastosowanie

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania dróg oddechowych oraz odporności.
Łagodzenie podrażnionej krtani, gardła, strun głosowych, ułatwiając odksztuszanie.

Zalecane spożycie

Dzieci powyżej 3. roku życia: 3 razy dziennie po 5 ml.
Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 3 razy dziennie po 10 ml.

Skład
Sacharoza, woda, miód, Extractum Compositum Balsam Jerozolimski – ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), kwiatu
lipy (Tiliae flos), kwiatu dziewanny (Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen islandicus),
ziela tymianku (Thymi herba) oraz ziela melisy (Melissae herba), sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), ekstrakt z korzenia
prawoślazu (Altheae radix), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu.

15 ml zawiera: Miód 930 mg, Extractum Compositum Balsam Jerozolimski 494,7 mg w tym ekstrakty z: kwiatu bzu czarnego (Sambucus
nigra), kwiatu lipy (Tiliae flos), kwiatu dziewanny (Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen
islandicus), ziela tymianku (Thymi herba), ziela melisy (Melissae herba), Sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus) 186 mg, Ekstrakt
z korzenia prawoślazu (Althaeae radix) 37,2 mg.
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Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w oryginalnym kartoniku.
W temperaturze poniżej 25oC.
Chronić przed światłem.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Dodatkowe informacje

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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