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FIORDA z laktoferyną, o smaku cytryny 30 pastylek
 

Cena: 17,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl. (2x15)

Postać pastyl.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Fiorda, smak cytrynowy, 30 pastylek do ssania

Błona śluzowa jamy ustnej stanowi barierę ochronną przed szkodliwymi czynnikami. Aby mogła prawidłowo wypełniać swoją funkcję,
powinna być stale wilgotna, a jej struktura nie może być uszkodzona. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio dbać o utrzymanie
prawidłowego stanu funkcjonowania i nawilżenia błony śluzowej gardła i krtani. Porost islandzki zawiera substancje śluzowe, które
tworzą ochronną powłokę, korzystnie działając na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych. Laktoferyna to naturalne białko
występujące w mleku. W organizmie człowieka występuje również w ślinie oraz łzach, a także jest ważnym składnikiem mleka
karmiących matek. Dzika róża przyczynia się do wsparcia naturalnych sił odpornościowych organizmu.

Wykaz składników:

Składniki: substancja żelująca – guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć – sorbitole, substancja utrzymująca wilgoć – syrop
maltitolowy, woda, wyciąg wodny z porostu islandzkiego (Cetraria Islandia L.), regulator kwasowości – kwas cytrynowy, laktoferyna (z
mleka), wyciąg z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.), sok z owoców cytryny, aromat – olejek cytrynowy, substancja glazurująca –
wosk Carnauba, substancja słodząca – sukraloza, barwnik – ryboflawina.

Ilości składników:

1 pastylka zawiera: wyciąg z porostu islandzkiego 100mg, laktoferyna 15mg, wyciąg z z dzikiej róży 15mg.

Ilość netto:

30 pastylek

Sugerowane dawkowanie:

1-6 pastylek dziennie.
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Nie należy przekraczać zalecanej dawki produktu do spożycia w ciągu dnia.

Instrukcja użycia:

Ssać po 1 pastylce od 1 do 6 razy dziennie.

Przeciwwskazania:

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na białko mleka krowiego.

Warunki przechowywania:

Chronić od światła, przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C, chronić przed dziećmi.

Dodatkowe informacje:

Produkt zawiera substancję słodzącą. Produkt zawiera naturalnie występujące cukry. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć
efekt przeczyszczający.

Nazwa firmy produkującej środek/Adres podmiotu:

Phytopharm Klęka S.A.Klęka 163-040 Nowe Miasto nad Wartą

Kraj lub miejsce pochodzenia:

Wyprodukowano w Unii Europejskiej.

Suplement diety (środek spożywczy) nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Celem suplementu diety jest uzupełnienie normalnej diety.

Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w ulotce załączonej do produktu bądź na jego opakowaniu.

Producent:
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
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