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Scorbolamid na gardło, 16 pastylek do ssania
 

cena: 14,62 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 16 tabl.

Postać tabletki do ssania

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Scorbolamid na gard?o w postaci pastylek do ssania, stworzony w oparciu o naturalne
sk?adniki zio?owe z witamin? C. zawiera w swoim sk?adzie 7 sk?adników:
korze? prawo?lazu z olejkiem i zielem tymianku oraz olejkiem sza?wiowym korzystnie wp?ywaj? na
funkcjonowanie gard?a, górnych dróg oddechowych i strun g?osowych przynosz?c ulg? i koj?cy efekt w
podra?nieniu
owoc czarnego bzu i witamina C wp?ywaj? na prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego
mentol u?atwia przep?yw powietrza przez nos
 
 Dawkowanie
 Zalecana porcja: ssa? 2-4 pastylki dziennie.
 Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 cukier, syrop glukozowy, woda, wyci?g g?sty z korzenia prawo?lazu, sok z owoców czarnego bzu, wyci?g
g?sty z ziela tymianku, L-askorbinian sodu (witamina Q, regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, olejek
sza?wiowy, olejek cytrynowy, mentol, olejek tymiankowy.

Składnik Dzienna porcja produktu (2 pastylki) Ilość (%
zalecanego dziennego spożycia)

Dzienna porcja produktu (4 pastylki) Ilość (%
zalecanego dziennego spożycia)

Korzeń prawoślazu 315 mg 630 mg
Ziele tymianku 240 mg 480 mg
Sok z owoców bzu czarnego 48 mg 96 mg
Witamina C 40 mg (50%) 80 mg (100%)
Olejek szałwiowy 13,2 mg 26,4 mg
Olejek cytrynowy 2,0 mg 4,0 mg
Mentol 1,6 mg 3,2 mg
Olejek tymiankowy 1,0 mg 2,0 mg

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
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Uwagi
 Produkt nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Zaleca si? stosowanie zrównowa?onej i zró?nicowanej diety i zdrowego trybu ?ycia.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

