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Balsam Jerozolimski Spray na gardło i odporność 30ml
 

Cena: 16,60 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać spray d/ust

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

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Balsam Jerozolimski Spray na gardło i odporność 30ml

Balsam jerozolimski spray to suplement diety, który został stworzony według wielowiekowej receptury przez Zakon Braci Bonifratrów.
Według nomenklatury, składniki zawarte w suplemencie, wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.

SKŁAD

Porcja 0,6 ml zawiera:

  Sok z bzu czarnego - 25,20 mg
  Ekstrakt złożony - Balsam Jerozolimski® - 19,15 mg, w tym ekstrakty z:

  Kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos) - 6,70 mg

  Kwiatu dziewanny (Verbasci flos) - 1,92 mg

  Kwiatu lipy (Tiliae flos) - 3,83 mg

  Kwiatu rumianku (Matricariae flos) - 1,92 mg

  Plechy porostu islandzkiego (Lichen islandicus) - 1,92 mg

  Ziela tymianku (Thymi herba) - 1,92 mg

  Ziela melisy (Melissae herba) - 0,96 mg

  Ekstrakt z propolisu - 18,00 mg
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  Niacyna (Witamina B3) - 2,88 mg (18%)*

  Ryboflawina (Witamina B2) - 0,25 mg (18%)*

  Olejek eukaliptusowy - 0,01 mg

*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

WŁAŚCIWOŚCI SUROWCÓW ZASTOSOWANYCH W PRODUKCJI SPRAYU

Kwiat bzu czarnego – wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i oddechowego oraz wykazuje działanie
antyoksydacyjne.

Kwiat lipy – wykazuje działanie na układ odpornościowy oraz wspiera funkcjonowanie układu oddechowego.

Kwiat dziewanny – wpływa pozytywnie na gardło i struny głosowe.

Kwiat rumianku – działa korzystnie na układ odpornościowy i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg
oddechowych.

Plecha porostu islandzkiego – przyczynia się do tworzenia powłoki ochronnej w obszarze błony śluzowej gardła, wykazuje
działanie nawilżające oraz osłaniające zmniejszając dyskomfort wynikający z przesuszenia śluzówek i w konsekwencji z chrypki
i podrażnienia gardła.

Ziele tymianku – pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania górnych dróg oddechowych.

Ziele melisy – przyczynia się do zmniejszenia uczucia niepokoju i rozdrażnienia, wywiera efekt relaksujący.

Witamina B2 oraz B3 – wspierają prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych, więc działają korzystnie również na śluzówkę
gardła.

Olejek eukaliptusowy – wspiera optymalne funkcjonowanie układu oddechowego.

Preparat zawiera ekstrakt z propolisu, czyli naturalnego produktu wytwarzanego przez pszczoły do zalepiania szpar i zabezpieczenia
wlotu ula, przytwierdzania plastra miodu do ścian oraz do balsamowania intruzów, którym udało się dostać do ula. Stanowi on
mieszaninę żywicy drzew i krzewów oraz wydzielin gruczołów pszczelich o charakterystycznym balsamicznym zapachu i smaku.

ZALECANE SPOŻYCIE

Przed pierwszym spożyciem należy wstrząsnąć buteleczką oraz nacisnąć aplikator od 3 do 4 razy do momentu pojawienia się preparatu.
1 naciśnięcie pompki to 1 doza (0,1 ml preparatu). Dzieci powyżej 3 roku życia: rozpylić 2 dozy preparatu na język, przy wstrzymanym
oddechu. Stosować maksymalnie 3 razy w ciągu dnia pod kontrolą dorosłych. Dorośli: 2 dozy preparatu od 3 do 5 razy dziennie. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

PRZECIWSKAZANIA

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.
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