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Fiorda o smaku malinowym 30 pastylek
 

Cena: 32,21 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent/
Dystrybutor

PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Na podrażnione gardło i krtań.  Naturalne składniki zawarte w produkcie Fiorda doskonale wspierają prawidłowe funkcjonowanie gardła i
krtani oraz wspomagają siły odpornościowe organizmu.  Porost Islandzki - zawiera substancje śluzowe, które tworzą ochronną powłokę,
korzystnie działając na błonę śluzowa gardła, krtani i strun głosowych. Działa kojąco i łagodząco. Wspiera prawidłowa pracę układu
odpornościowego. Dzika Róża - przyczynia się do wsparcia naturalnych sił odpornościowych organizmu. Wspomaga optymalne
funkcjonowanie i chroni błonę śluzową górnych dróg oddechowych.   Zalecana do spożycia dzienna porcja  Ssać od 1 do maksymalnie
6 pastylek dziennie.  Składniki  1 pastylka /6 pastylek Wyciąg z porostu islandzkiego 100 mg/600 mg Wyciąg z dzikiej róży 15 mg/ 90
mg Wyciąg z malwy czarnej 15 mg/ 90 mg Składniki: substancja żelująca – guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć –sorbitole,
substancja utrzymująca wilgoć – syrop maltitolowy, woda, wyciąg wodny z porostu islandzkiego (Cetraria islandica L.), regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, wyciąg z kwiatów malwy czarnej (Alcea rosea L.), wyciąg z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.),
koncentrat malinowy, aromat malinowy, substancja glazurująca– wosk Carnauba, substancja słodząca – sukraloza, sok z owoców bzu
czarnego.  Uwagi do stosowania  Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie stosować u osób z nadwrażliwością na białko mleka
krowiego. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w
miejscu suchym w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.  Ostrzeżenia  Nie stosować u osób z
nadwrażliwością na białko mleka krowiego.  Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający..  Zawartość  30
pastylek do ssania  Producent / Podmiot odpowiedzialny  PHYTOPHARM KLĘKA 
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