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Cholinex Junior o smaku malinowym od 4 roku życia, 16
pastylek do ssania
 

Cena: 12,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Cholinex Junior o smaku malinowym, suplement diety dla dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia z dolegliwościami gardła, krtani i strun
głosowych. Składniki preparatu nawilżają wysuszoną błonę śluzową górnych dróg oddechowych, ułatwiają odksztuszanie. Działają
powlekająco na gardło.

Zastosowanie
Problemy z głosem, drapaniem, suchością, chrypką.

Zalecane spożycie

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: ssać 1 pastylkę, do całkowitego rozpuszczenia. Zalecana do spożycia dzienna porcja
produktu wynosi 4 pastylki, tj. 60 mg witaminy C;
Dzieci od 4 do 6 roku życia: ssać 1 pastylkę, do całkowitego rozpuszczenia. Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu
wynosi 3 pastylki, tj. 45 mg witaminy C.

Skład
Cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, proszek malinowy 0,45%, witamina C (L - askorbinian sodu), wyciąg z
rumianku, aromat malinowy, wyciąg z liścia mięty pieprzowej, wyciąg z prawoślazu, wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela tymianku,
mentol, barwnik - kwas karminowy.

3 pastylki zawierają: Witamina C 45 (56%)*, Wyciąg z rumianku 23,4, Wyciąg z liścia mięty pieprzowej 14,1, Wyciąg z liści szałwii 10,8,
Wyciąg z prawoślazu 10,8, Wyciąg z ziela tymianku 5,4.
4 pastylki zawierają: Witamina C 60 (75%)*, Wyciąg z rumianku 31,2, Wyciąg z liścia mięty pieprzowej 18,8, Wyciąg z liści szałwii 14,4,
Wyciąg z prawoślazu 14,4, Wyciąg z ziela tymianku 7,2.
*Zalecane Dzienne Spożycie
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Przechowywanie

W temperaturze do 25°C, chronić od wilgoci.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Dodatkowe informacje

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety jest potrzebne do zachowania prawidłowego stanu
zdrowia.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia.
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