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AMOLowe na gardło Pastylki d/ssania z miod
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 pastyl.

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Amolowe na gardło, pastylki do ssania, z miodem i witaminą C, 16 szt.

Opis
Amolowe na gardło - suplement diety zawierający składniki, które wspomagają nawilżanie oraz łagodzenie gardło, krtań i struny
głosowe.

Składniki
cukier, syrop glukozowy, miód, ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z korzenia prawoślazu, L-askorbinian sodu (wit C), regulator
kwasowości - kwas cytrynowy, mentol, preparat aromatyczny (olejki: cytrynowy, cynamonowy, miętowy, lawendowy, cytronelowy,
goździkowy).

Właściwości składników
Tymianek wykazuje właściwości nawilżające i łagodzące dolegliwości przesuszonego gardła, krtani i strun głosowych. Osłania śluzówkę,
koi podrażnione gardło, dlatego bardzo często występuje w preparatach na gardło. Zaleca się stosowanie tymianku pomocniczo w celu
utrzymania prawidłowej emisji głosu i łatwiejszego przełykania.

Prawoślaz świetnie działa na błony śluzowe górnych dróg oddechowych, dlatego też często jest stosowany profilaktycznie lub
pomocniczo w przypadku dolegliwości gardła i krtani. Powleka i koi przesuszone, podrażnione gardło oraz działa nawilżająco.

Witamina C wykazuje bardzo korzystny wpływ na organizm podczas infekcji dróg oddechowych (również przy stanach zapalnych). W
pastylkach Amolowych witamina C działa wspomagająco na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Miód pszczeli to naturalnie słodka substancja, wytwarzana przez pszczoły z nektaru kwiatowego albo spadzi, będącej sokiem roślinnym,
wytwarzanym przez mszyce czy miodówki. Za miód nie uznaje się miodów sztucznych, inwertów oraz ziołomiodów powstających przez
dokarmianie pszczół specjalną pożywką zawierającą wybrane ekstrakty roślinne.

Zalecane dzienne spożycie
1 do 4 pastylek dziennie, ssać do rozpuszczenia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
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 Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek składnik preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
56 g

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Prosta 68
Warszawa
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