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Scorbolamid na gardło 16 tabl.do ssania
 

Cena: 13,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Scorbolamid na gardło,
16 pastylek do ssania

suplement diety

Scorbolamid na gardło to suplement diety stworzony w oparciu o naturalne składniki ziołowe, których działanie zostało potwierdzone
poprzez długoletnie ich stosowanie. Scorbolamid na gardło zawiera w swoim składzie 7 składników. Korzeń prawoślazu z olejkiem i
zielem tymianku oraz olejkiem szałwiowym korzystnie wpływają na funkcjonowanie gardła, górnych dróg oddechowych i strun
głosowych przynosząc ulgę i kojący efekt w podrażnieniu. Owoc czarnego bzu i witamina C wpływają na prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego. Mentol ułatwia przepływ powietrza przez nos.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki preparatu.

Zalecane spożycie: ssać 2-4 pastylki dziennie.

Składniki: cukier, syrop glukozowy, woda, wyciąg gęsty z korzenia prawoślazu, sok z owoców czarnego bzu, wyciąg gęsty z ziela
tymianku, L-askorbinian sodu (witamina Q, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, olejek szałwiowy, olejek cytrynowy, mentol, olejek
tymiankowy.

Zalecana dzienna porcja (2 pastylki) zawiera: 315mg korzenia prawoślazu, 240mg ziela tymianku, 48mg soku z owoców bzu czarnego,
40mg witaminy C (50%)*; 13,2mg olejku szałwiowego, 2mg olejku cytrynowego; 1,6mg mentolu, 1mg olejku tymiankowego.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

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

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Produkt zawiera cukier i syrop glukozowy.

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharam S.A.

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański
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