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Balsam Jerozolimski Forte płyn 200 ml
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Balsam Jerozolimski Forte, płyn, 200ml

Opis produktu

Balsam Jerozolimski Forte to suplement diety przeznaczony do stosowania w celu wsparcia odporności i układu oddechowego. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Właściwości:
Balsam Jerozolimski jest preparatem zawierającym ekstrakty z 11 ziół oraz witaminę C, które wykazują działanie wspomagające
odporność i działanie układu oddechowego: zatok, gardła, oskrzeli. Został on stworzony według zakonnej receptury opartej na 400 lat
ach doświadczenia Zakonu Bonifratrów. To wyjątkowa i unikalna receptura składająca się z jedenastu starannie dobranych ziół
wzbogaconych witaminą C. Opracowany przez Zakon Braci Bonifratrów w trosce o drogi oddechowe i odporność. Zastosowany w
preparacie balsamowiec mirry wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Czarny bez to składnik tradycyjnie stosowany jako
środek napotny. Porost islandzki ma właściwości nawilżające oraz osłania błonę śluzową. Melisa wspiera odporność. Rumianek działa
przeciwzapalnie, a dziewanna wykrztuśnie. Pąki sosny to składnik, który odpowiada za ułatwianie oddychania. Lipa natomiast ułatwia
odkrztuszanie. Tymianek łagodzi kaszel, a podbiał górne drogi oddechowe. Pelargonia udrażnia zatoki. Dodatek witaminy C działa
wspomagająco na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Syrop koi podrażnione gardło oraz tworzy powłokę ochronną,
pozytywnie oddziałując na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych.

Składniki: sacharoza, woda, Extractum Compositum Balsam Jerozolimski -ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos),
kwiatu lipy (Tiliae flos), kwiatu dziewanny (Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen
islandicus), ziela tymianku (Tymi herba) oraz ziela melisy (Melissae herba), ekstrakt z balsamowca mirry (Commiphora myrrha), kwas L-
askorbinowy (Acidum ascorbicum), ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej (Pini silvestris gemmae), ekstarkt suchy z pelargonii
(Pelargonium sidoides), ekstrakt z podbiału (Tussilago farfara), substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, guma ksantanowa.
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15ml zawiera: Extractum Compositum Balsam Jerozolimski-ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu dziewanny,
kwiatu rumianku, plechy porostu islandzkiego, ziela tymianku oraz ziela melisy 600mg; ekstrakt z balsamowca mirry 105mg; kwas L-
askorbinowy 90mg (112,5%)*; ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej 75mg; ekstrakt suchy z pelargonii 45,3mg; ekstrakt z podbiału 30mg.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Stosowanie:
Sposób dawkowania suplementu Balsam Jerozolimski Forte: Dzieci powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie po 5 ml. Dorośli: 3 razy
dziennie po 10 ml. Preparat można przyjmować w naturalnej postaci lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody. Przed użyciem wstrząsnąć.

Uwaga! Balsamu Jerozolimskiego Forte nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek z jego składników. Produkt
niezalecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Niewskazany dla dzieci poniżej 12. roku życia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt zawiera składniki naturalnego pochodzenia, które mogą być przyczyną pojawienia się opalizacji i osadu. Nie dyskwalifikuje to
produktu.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Chronić przed światłem.
Zalecane spożycie: dzieci powyżej 12 roku życia: 3 razy dziennie po 5ml. Dorośli: 3 razy dziennie po 10ml. Preparat można przyjmować w
naturalnej postaci lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Opakowanie 200 ml

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.

Wyprodukowano w Polsce dla:
Prowincja Polskiego Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego
p.w. Zw Najświętszej Maryi Panny,
ul Bonifraterska 12,
00-213 Warszawa.
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