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Fiorda Suplement diety o smaku cytryny 30 sztuk
 

Cena: 22,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 pastyl. (2 blist. po 15 pas

Postać pastyl.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu
 

Wskazania
na podrażnione gardło i krtań,zawiera wyciągi z: porostu islandzkiego, dzikiej róży i malwy czarnej,porost islandzki i dzika róża wspierają
prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła i krtani,nowy skład,odpowiedni dla diabetyków,odpowiedni dla kobiet w ciąży i matek
karmiących,nie zawiera cukrów, produkt zawiera substancję słodzącą

Składniki
substancja żelująca - guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć - sorbitole, substancja utrzymująca wilgoć - syrop maltitolowy,
woda, wyciąg wodny z porostu islandzkiego (Cetraria islandica L.), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, wyciąg z owoców dzikiej
róży (Rosa canina L.), wyciąg z kwiatów malwy czarnej (Alcea rosea L.), sok z owoców cytryny, aromat - olejek cytrynowy, substancja
glazurująca - wosk carnauba, substancja słodząca - sukraloza, barwnik - ryboflawina

Wartości odżywcze
1 pastylka 6 pastylek (maksymalna dzienna porcja)

Składniki
Wyciąg z porostu islandzkiego 100 mg 600 mg
Wyciąg z dzikiej róży 15 mg 90 mg
Wyciąg z malwy czarnej 15 mg 90 mg

Stosowanie
Zalecane spożycie: ssać od 1 do maksymalnie 6 pastylek dziennie. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla
prawidłowego funkcjonowania. Produkt przeznaczony do stosowania zarówno u dorosłych, jak i dzieci powyżej 4. roku życia.

Przechowywanie
Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
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OSTRZEŻENIE: spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Phytopharm Klęka S.A.

Opis
Fiorda Suplement diety o smaku cytryny 30 sztuk
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