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Gardimax herball, 24 pastylki do ssania gardło
 

cena: 10,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 24 sztuki

Postać tabletki do ssania

Producent Tactica

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Gardło

Opis produktu
 

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Stosować do 6 pastylek dziennie.

Pastylkę należy ssać powoli, tak, aby uwalniające się z niej substancje aktywne jak najdłużej korzystnie oddziaływały na błony śluzowe
jamy ustnej i gardła.

Skład

Składniki: Zawartość składników w 6 pastylkach
wyciąg gęsty z szałwii: 144 mg*
wyciąg gęsty z tymianku: 84 mg*
wyciąg gęsty z prawoślazu: 84 mg*
wyciąg suchy z rumianku: 42 mg*
wyciąg suchy z lipy: 30 mg*
witamina C: 80 mg (100%)
cynk: 10 mg (100%)

* dziennie zapotrzebowanie nie zostało ustalone

 % zalecanego dziennego spożycia

Produkt nie zawiera cukru. Zawiera substancje słodzące.

Skład w przeliczeniu na 6 pastylek:

izomalt (substancja słodząca), wyciąg gęsty z szałwii 144 mg, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), sok malinowy w proszku 96 mg,
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 wyciąg gęsty z tymianku 84 mg, wyciąg gęsty z prawoślazu 84 mg, witamina C (L-askorbinian sodu -substancja wzbogacająca) 80 mg
(100% RDA), wyciąg suchy z rumianku 42 mg, wyciąg suchy z lipy 30 mg, aromat malinowy (aromat), mentol (aromat), cynk (glukonian
cynku - substancja wzbogacająca) 10 mg (100% RDA), olejek cytrynowy (aromat), sukraloza (substancja słodząca), olejek limetkowy
(aromat), olejek szałwiowy (aromat).

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość

Pastylki do ssania w dwóch blistrach po 12 sztuk.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TACTICA
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