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CHOLINEX JUNIOR 16 pastylek do ssania o smaku
malinowym
 

Cena: 10,25 PLN

Opis słownikowy

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WskazaniaCHOLINEX JUNIOR 16 pastylek do ssania o smaku malinowymPastylki Junior Cholinex to tabletki do ssania o smaku
malinowym przeznaczone są dla dzieci powyżej 4. roku życia. Zostały stworzone na podstawie specjalnie wyselekcjonowane składniki
ziołowe. Szałwia działa korzystnie na gardło, krtań i struny głosoweDziałanieTymianek wspomaga wydzielanie śluzu, dzięki czemu
likwiduje uczucie suchości i nawilża wysuszone błony śluzowe górnych dróg oddechowych, ułatwia odkrztuszanie, odświeża oddech.
Prawoślaz powleka i osłania błony śluzowe gardła przed działaniem czynników drażniących. Witamina C wspomaga naturalne
mechanizmy obronne organizmu, dlatego zapotrzebowanie organizmu na witaminę C wzrasta zwłaszcza w okresach sprzyjających
przeziębieniu. Dlatego od lat wykorzystywana jest w tradycyjnych recepturach i domowych sposobach wspierających
odporność.Sposób użyciaDzieci od 4. do 6. roku życia: ssać 1 pastylkę do całkowitego rozpuszczenia, maksymalnie 3 pastylki dziennie.
Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: ssać 1 pastylkę do całkowitego rozpuszczenia, maksymalnie 4 pastylki dziennieWażneNie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji.Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać w temperaturze do
25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.Chronić przed wilgocią.Zawiera cukier i syrop glukozowy.SkładCukier, syrop glukozowy,
regulator kwasowości - kwas cytrynowy, proszek malinowy 0,45%, witamina C (L - askorbinian sodu), wyciąg z rumianku, aromat
malinowy, wyciąg z liścia mięty pieprzowej, wyciąg z prawoślazu, wyciąg z liścia szałwii, wyciąg z ziela tymianku, mentol, barwnik - kwas
karminowy.3 pastylki zawierają: witaminy C 45mg (56%)*, wyciąg z rumianku 23,4mg, wyciąg z liścia mięty pieprzowej 14,1mg, wyciąg z
liści szałwii 10,8mg, wyciąg z prawoślazu 10,8mg, wyciąg z ziela tymianku 5,4mg.*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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