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BALSAM JEROZOLIMSKI Ziołowy spray na gardło naturalny z
propolisem 30 ml
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać spray d/ust

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

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBALSAM JEROZOLIMSKI Ziołowy spray na gardło naturalny z propolisem 30mlBalsam Jerozolimski spray to ziołowy płyn
do jamy ustnej. Zawarte w preparacie składniki wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego oraz błonę śluzową gardła.
Spray został stworzony w oparciu o tradycyjną, bonifraterską recepturę ziołową. Dobrane w odpowiednich proporcjach składniki działają
osłaniająco na gardło, łagodzą chrypkę i podrażnienia gardła. Ziołowy spray nawilża i regeneruje śluzówkę gardła i krtani, dzięki czemu
przynosi ulgę u osób pracujących głosem. Balsam Jerozolimski w sprayu to wygodna forma podania, do stosowania w każdych
warunkach. Przeznaczony dla dorosłych oraz dla dzieci od 3. roku życia.Zalecane spożycieDzieci powyżej 3 roku życia: rozpylić 2 dozy
preparatu na język, przy wstrzymanym oddechu. Stosować maksymalnie 3 razy w ciągu dnia pod kontrolą dorosłych.Dorośli: 2 dozy
preparatu od 3 do 5 razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Przed pierwszym spożyciem należy
wstrząsnąć buteleczką oraz nacisnąć aplikator od 3 do 4 razy do momentu pojawienia się preparatu. 1 naciśnięcie pompki to 1 doza (0,1
ml preparatu).SkładnikiSubstancja zagęszczająca - glicerol, syrop z agawy, woda, sok z owoców bzu czarnego, 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), ekstrakt z propolisu, niacyna (witamina B3), ryboflawina (witamina B2), olejek eukaliptusowy, substancja konserwująca: sobinian
potasu. regulator kwasowości: kwas cytrynowy.ProducentBoni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o.ul. Krakowska 50 lok. 4, 31-066 Kraków,
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