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Fiorda, smak cytrynowy, 30 pastylek
 

cena: 18,61 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 pastyl. (2x15)

Postać pastylki do ssania

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Fiorda w postaci pastylek do ssania o smaku cytrynowym na podra?nione gard?o i krta?.
Zawiera porost islandzki, laktoferyn? i dzik? ró??.

Porost islandzki zawiera substancje ?luzowe, które tworz? ochronn? pow?ok?, korzystnie dzia?aj?c na b?on?
?luzow? gard?a, krtani i strun g?osowych. Dzia?a koj?co i ?agodz?co. Wspiera prawid?ow? prac? uk?adu
odporno?ciowego.

Laktoferyna to naturalne bia?ko wyst?puj?ce w mleku. W organizmie cz?owieka wyst?puje równie? w ?linie
oraz ?zach, a tak?e jest wa?nym sk?adnikiem mleka karmi?cych matek.

Dzika ró?a przyczynia si? do wsparcia naturalnych si? odporno?ciowych organizmu. Wspomaga optymalne
funkcjonowanie i chroni b?on? ?luzow? górnych dróg oddechowych.

Wskazania
 Stosuje si? w celu uzupe?nienia codziennej diety dla osób, które odczuwaj?:
drapanie w gardle,
dyskomfort wywo?any wzmo?onym oddychaniem przez usta,
sucho?? w gardle,
chrypk?.

Dawkowanie
 Dzieci powy?ej 4 lat i doro?li: 1 pastylka, 1-6 razy dziennie.
Preparat jest bezpieczny dla kobiet w ci??y i matek karmi?cych.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
substancja ?eluj?ca – guma arabska, substancja utrzymuj?ca wilgo? – sorbitole, substancja utrzymuj?ca
wilgo? – syrop maltitolowy, woda, wyci?g wodny z porostu islandzkiego (Cetraria Islandia L.), regulator
kwasowo?ci – kwas cytrynowy, laktoferyna (z mleka), wyci?g z owoców dzikiej ró?y (Rosa canina L.), sok z
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owoców cytryny, aromat – olejek cytrynowy, substancja glazuruj?ca – wosk Carnauba, substancja s?odz?ca
– sukraloza, barwnik – ryboflawina.
1 pastylka zawiera: wyci?g z porostu islandzkiego 100mg, laktoferyna 15mg, wyci?g z z dzikiej ró?y 15mg.
Zawiera substancj? s?odz?c?. Nie zawiera cukru.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie stosowa? u osób z nadwra?liwo?ci? na bia?ko mleka krowiego.
Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.

Uwagi
 Preparat nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety.
Zrównowa?ona dieta oraz zdrowy tryb ?ycia to podstawa prawid?owego funkcjonowania organizmu.

Podmiot odpowiedzialny
 Phytopharm Kl?ka S.A.
Kl?ka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wart?
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