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Thonsilan syrop 120 ml
 

Cena: 43,49 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład i właściwości - ekstrakt z ziela tymianku: wpływa łagodząco na gardło, dodatkowo w połączeniu z ekstraktem z korzenia
pierwiosnka pomaga zachować prawidłowy stan dolnych dróg oddechowych. - ekstrakt z propolisu: pomaga utrzymać odpowiednią
mikroflorę jamy ustnej i gardła. - ekstrakt z koszyczka rumianku: może wykazywać łagodzące działanie na błonę śluzową jamy ustnej i
gardła. - witamina C: wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu odpornościowego oraz przyczynia się do ochrony składników
komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. - ekstrakt z korzenia prawoślazu: dzięki swoim właściwościom powlekającym zmniejsza
suchość i uczucie drapania w gardle. Poza tym wspomaga funkcjonowanie górnych dróg oddechowych. - ekstrakt z korzenia
pierwiosnka: wraz z ekstraktem z ziela tymianku działa łagodząco na gardło i przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu oskrzeli.
Dodatkowo ekstrakt z korzenia pierwiosnka pomaga zachować zdrowie górnych dróg oddechowych. - ekstrakt z korzenia pelargonii:
wpływa na utrzymanie prawidłowej mikroflory jamy ustnej i gardła, a także na funkcjonowanie układu odpornościowego (zwłaszcza
migdałków). Poza tym wspiera utrzymanie właściwego stanu górnych i dolnych dróg oddechowych. - cynk: wspomaga funkcjonowanie
układu odpornościowego. Dodatkowo chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym.  Zastosowanie THONSILAN to
preparat dla dzieci od 4 roku życia, który zawiera składniki wspomagające funkcjonowanie migdałków. Ponadto, preparat dzięki
zawartości naturalnych ekstraktów roślinnych, propolisu i witamin korzystnie wpływa na siły obronne organizmu w okresach
zwiększonej podatności na podrażnienia dróg oddechowych. Dzięki zawartości ekstraktu z korzenia pelargonii i pierwiosnka, ekstraktu z
ziela tymianku oraz ekstraktu z propolisu, preparat przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania dolnych dróg oddechowych.  
Stosowanie - dzieci od 4 do 9 lat: 2 x 5 ml syropu dziennie - dzieci powyżej 9 lat: 3 x 5 ml syropu dziennie Preparat należy podać w
trakcie lub po posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć.  Przeciwwskazania Preparat zawiera propolis.Osoby o nadwrażliwości na produkty
pszczele powinny zachować szczególną ostrożność lub skonsultować się z lekarzem. W przypadku przyjmowania antybiotyków należy
skonsultować się z lekarzem.  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. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. 
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