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BALSAM JEROZOLIMSKI DLA DZIECI 200 ml PRODUKT
BONIFRATERSKI
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Producent PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITAL.
ŚW. JANA BOŻEGO PW. ZW. NMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisBALSAM JEROZOLIMSKI DLA DZIECI 200 ml PRODUKT BONIFRATERSKIBALSAM JEROZOLIMSKI® DLA DZIECI zawiera starannie
dobraną kompozycję ziół stworzoną według zakonnej receptury Zakonu Bonifratrów, w trosce o prawidłowe funkcjonowanie układu
oddechowego i odpornościowego. Składniki zawarte w preparacie wspierają właściwe funkcjonowanie układu oddechowego i
odpornościowego, łagodzą podrażnione gardło, krtań oraz struny głosowe, ułatwiając odksztuszanie.Właściwości najważniejszych
składników preparatu:Czarny bez – pomaga łagodzić przeziębienie i kaszel, posiada właściwości antyoksydacyjne,Prawoślaz – wpływa
korzystnie na gardło oraz drogi oddechowe,Lipa – wspiera funkcjonowanie układu oddechowego i immunologicznego, ułatwia
odksztuszanie,Porost islandzki – tworzy ochronną powłokę na błonie śluzowej gardła o właściwościach nawilżających oraz
osłaniających,Rumianek – działa korzystnie na odporność i funkcje oddechowe organizmu, posiada właściwości antyoksydacyjne, czyli
przeciwdziała wolnym rodnikom,Tymianek – pomaga utrzymać w zdrowiu górne drogi oddechowe, wspiera układ odpornościowy.
posiada właściwości antyoksydacyjne,Melisa – jest stosowana w celu wspomagania odporności, pomaga zmniejszyć niepokój i
rozdrażnienie, ułatwia zasypianie, wspomaga odpoczynek i zdrowy sen,Dziewanna – wpływa łagodząco na drogi oddechowe i
wspomaga naturalną odporność organizmu,Miód – ma działanie ochronne i powlekające oraz sprawia, że syrop ma przyjemny dla
dziecka smak.Sposób użyciaDzieci powyżej 3. roku życia: 3 razy dziennie po 5 ml. Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli: 3 razy dziennie
po 10 ml. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładSacharoza, woda, miód, Extractum Compositum Balsam
Jerozolimski – ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), kwiatu lipy (Tiliae flos), kwiatu dziewanny (Verbasci flos), kwiatu
rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen islandicus), ziela tymianku (Thymi herba) oraz ziela melisy (Melissae
herba), sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), ekstrakt z korzenia prawoślazu (Altheae radix), regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu.
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