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Tantum Natura, smak pomarańczowo-miodowy, 15 pastylek
do ssania, z propolisem i witaminą C
 

Cena: 10,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Tantum Natura, smak pomarańczowo-miodowy, 15 pastylek do ssania

Tantum Natura to miękkie, żelowe pastylki do ssania zawierające propolis i witaminę C - składniki, które łagodzą pierwsze objawy
problemów z gardłem i wspomagają odporność organizmu.

Propolis to naturalna substancja wytwarzana przez pszczoły, która zawiera szereg wartościowych substancji m.in. flawonoidy, olejki
eteryczne i mikroelementy. Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki aktywne zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie: dorośli i dzieci od 4 lat: od 3 do 5 pastylek do ssania w ciągu dnia, w razie potrzeby.

Składniki: substancje słodzące: sorbitol, syrop maltitolowy, sukraloza, acesulfam K; substancja żelująca: guma arabska; ekstrakt z
propolisu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromaty; miód; kwas L-askorbinowy (witamina C); barwniki: E-160a, wyciąg z korzenia
prawoślazu; olej roślinny (olej kokosowy); substancja glazurująca: wosk pszczeli.

1 pastylka zawiera: ekstrakt z propolisu 60mg, witamina C 6,8mg (42,5%)*, wyciąg z korzenia prawoślazu 20mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C), z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
Produkt bezglutenowy.
Zawiera substancje słodzące.
Może zawierać śladowe ilości soi.

Producent:
A.C.R.A.F.S.p.a., Viale Amelia 70, Roma

Dystrybutor:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Podleśna 83
05-550 Łazy
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