
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

Amolowe Na Gardło, prawoślaz, 16 pastylek do ssania
 

Cena: 15,29 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

AMOLOWE NA GARDŁO PASTYLKI DO SSANIA - 16 SZTUK
ZIOŁOWE PASTYLKI DO SSANIA

Amolowe na gardło to suplement diety, który zawiera składniki, wspomagające nawilżanie i łagodzenie gardła, krtani i strun głosowych.

Skład:

Cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z korzenia prawoślazu, preparat aromatyczny (olejki: cytrynowy,
cynamonowy, miętowy, lawendowy, cytronelowy, goździkowy), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, mentol.

Składnik:

Zawartość w 1 pastylce:

Ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris) - 60 mg

Ekstrakt z korzenia prawoślazu (Althae officinalis) - 50 mg

Mentol - 2,5 mg

Właściwości i przeznaczenie:
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Naturalna receptura - prawoślaz, tymianek i mentol, to składniki, które naturalnie nawilżają, osłaniają i łagodzą gardło, krtań oraz struny
głosowe.

Pastylki do ssania zawierają ekstrakty z tymianku i prawoślazu. Mentol zawarty w produkcie ma właściwości łagodzące przesuszone,
podrażnione gardło, ma też właściwości nawilżające i chroniące śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie właściwej emisji głosu.
Ułatwia przełykanie.

Pastylki polecane głównie w okresie jesienno-zimowym. Dla osób z podrażnieniem śluzówki gardła oraz górnych dróg oddechowych,
tych przebywających w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, również narażonym na dym papierosowy i zmiany
temperatur. Dla osób szczególnie dbających o głos.

Sposób użycia:

Dorośli - 1 do 4 pastylek dziennie, pastylki ssać do rozpuszczenia.

Uwagi:

Należy przestrzegać zalecanej dziennej porcji.

Prowadzić prawidłowy tryb życia i zrównoważony sposób żywienia, gdyż są to ważne elementy dla funkcjonowania organizmu
człowieka.

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

Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników.

Lepiej nie stosować u kobiet w ciąży ani karmiących.

Producent: Tekeda Pharma Sp. z o.o., ul. Prosta 68, Warszawa.
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