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Gardlox prawoślaz, szałwia, tymianek z witaminą C, 16
pastylek do ssania
 

Cena: 13,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Postać pastylki do ssania

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Gardlox, pastylki do ssania do stosowania, którego składniki wspierają funkcjonowanie gardła oraz odporności. Prawoślaz zawiera
substancje śluzowe, dzięki którym działa osłonowo i nawilżająco na śluzówkę gardła. Tymianek wspomaga odkrztuszanie. Szałwia
wspomaga funkcjonowanie błon śluzowych górnych dróg oddechowych.
Aloes, wyciąg z jeżówki purpurowej i witamina C przyczyniają się do właściwego funkcjonowania układu odpornościowego.

Zastosowanie
W stanach nieprawidłowego funkcjonowania gardła, a także w celu wzmocnienia naturalnej odporności organizmu.

Zalecane spożycie
Ssać po 1 pastylce 4 razy dziennie.

Skład
Cukier, syrop glukozowy, wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela tymianku, regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, witamina C (L-askorbinian sodu), ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, wyciąg z aloesu, olejek eukaliptusowy, olejek szałwiowy,
wyciąg z ziela jeżówki purpurowej, substancja słodząca – izomalt.

1 pastylka zawiera: wyciąg z korzenia prawoślazu 88 mg, Wyciąg z liści szałwii 70 mg, Wyciąg z ziela tymianku 35 mg, Witamina C 15
mg (18,8 %)*, Bioflawonoidy cytrusowe 2 mg, Wyciąg z aloesu 3,5 mg, Wyciąg z ziela jeżówki purpurowej 1,8 mg, Olejek eukaliptusowy
15 mg, Olejek szałwiowy 3,5 mg.
* Referencyjne Wartości Spożycia

Przechowywanie

W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 5-25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
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Nie zaleca się stosowania przez kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się zdrowy tryb życia i stosowanie zbilansowanej diety.
Zawiera cukier i substancję słodzącą.
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