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Fiorda Junior o smaku malinowym 15 pastyle
 

Cena: 22,55 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 15 pastyl.

Postać pastyl.

Producent/
Dystrybutor

PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Porost islandzki tworzy ochronną powłokę, korzystnie działając na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych. Działa kojąco i
łagodząco. Wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego   laktoferyna – to naturalne białko występujące w mleku. W organizmie
człowieka występuje również w ślinie oraz łzach, a także jest ważnym składnikiem mleka karmiących matek.   lipa – łagodzi, koi
podrażnione gardło, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie strun głosowych. Wspiera naturalne siły obronne organizmu.  Wskazania
Produkt zawiera wyciąg z porostu oraz lipy, polecane w celu łagodzenia podrażnionej błony śluzowej gardła i krtani, a także w celu
ochrony strun głosowych dzieci i dorosłych z uwagi na ich właściwości osłaniające, kojące, nawilżające i tonizujące gardło.  Działanie
Fiorda Junior to unikalne połączenie naturalnych składników, które stanowią uzupełnienie codziennej diety we wszystkich przypadkach
wymagających specjalnego nawilżenia jamy ustnej i gardła. Szczególnie podczas odczuwania:  dyskomfortu spowodowanego
wzmożonym oddychaniem przez usta, np. na skutek niedrożności nosa,  drapania w gardle,  chrypki,  suchości w gardle i jamie ustnej,
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.  Smak i kompozycja składników została opracowana szczególnie z myślą o dzieciach, ale
produkt może być stosowany również przez osoby dorosłe, w tym przez diabetyków i kobiety w ciąży.  Dawkowanie Ssać od 1 do
maksymalnie 6 pastylek dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Przeznaczony do stosowania u dzieci
powyżej 4. roku życia i dorosłych.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani
zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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