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Fiorda o smaku cytryny, 30 pastylek do ssania
 

Cena: 21,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 pastylek do ssania

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 4 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Fiorda o smaku cytryny, suplement diety w formie pastylek, przeznaczony do stosowania przez dzieci powyżej 4. roku życia oraz
dorosłych. Stosowany na podrażnione gardło i krtań. Wsparcie naturalnych sił odpornościowych organizmu oraz wsparcie optymalnego
funkcjonowania i ochronę błony śluzowej górnych dróg oddechowych zapewnia dzika róża. Porost islandzki zawiera substancje
śluzowe, które tworzą ochronną powłokę, korzystnie działając na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych. Działa kojąco i
łagodząco. Wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego. Związki śluzowe zawarte malwie czarnej działają osłaniająco na błony
śluzowe górnych dróg oddechowych.

Zastosowanie

Drapanie w gardle,
Chrypka,
Dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta,
Suchość w gardle.

Zalecane spożycie
Dziennie ssać 1-6 pastylek.

Skład
Substancja żelująca – guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć – sorbitole, substancja utrzymująca wilgoć – syrop maltitolowy,
woda, wyciąg wodny z porostu islandzkiego (Cetraria Islandia L.), regulator kwasowości – kwas cytrynowy, wyciąg z kwiatów malwy
czarnej (Alcearosea L.), wyciąg z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.), sok z owoców cytryny, aromat – olejek cytrynowy, substancja
glazurująca – wosk Carnauba, barwnik – ryboflawina, substancja słodząca – sukraloza.

1 pastylka zawiera: wyciąg z porostu islandzkiego 100mg, wyciąg z malwy czarnej 15mg, wyciąg z z dzikiej róży 15mg.
6 pastylek zawiera: wyciąg z porostu islandzkiego 600mg, wyciąg z malwy czarnej 90mg, wyciąg z z dzikiej róży 90mg.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci.
W temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, chronić przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Nie stosować przy nadwrażliwości na białko mleka krowiego.
Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt zawiera substancję słodzącą.
Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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