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Balsam Jerozolimski na gardło pastyl.dossa
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 pastyl. (2blist.x8szt)

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Balsam Jerozolimski na gardło, pastylki do ssania, 16 szt.

Opis
Balsam Jerozolimski na gardło - suplement diety zawierający składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie gardła. Produkt
przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia.

Składniki
Cukier biały, syrop glukozowy, Balsam jerozolimski - ekstrakt złożony z kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), kwitu lipy (Tiliae flos), kwiatu
dziewanny (Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen islandicus), ziela tymianku (Thymi
herba) oraz ziela melisy (Melissae herba), miód pszczeli, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy,
mentol, woda.

Właściwości składników
Czarny bez, lipa, dziewanna, rumianek, tymianek wspomagają koić podrażnione gardło.

Porost islandzki wpływa korzystnie na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych. Rumianek, tymianek, czarny bez, dziewanna i
melisa wspomagają prawidłową pracę układu odpornościowego. Tymianek, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy i mentol wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.

Zalecane dzienne spożycie:
Dzieci od 6 do 12 roku życia: 2 pastylki dziennie.

Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli: 3 pastylki dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
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 Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników.
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.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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.

Masa netto
56 g

Producent
PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITALNEGO
Krakowska 48
Kraków
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