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GARDIMAX HERBALL 24 pastylki na chrypkę, suchość gardła
 

Cena: 8,80 PLN

Opis słownikowy

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

GARDIMAX HERBALL 24 pastylki do ssania 

 

Wskazania 

Zawiera naturalne ekstrakty ziołowe, cynk i witaminę C. Składniki preparatu wspomagają nawilżenie jamy ustnej i krtani, działają
wspomagająco w chrypce, suchości gardła i w podrażnieniach strun głosowych, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

 

Działanie 

-wyciąg z szałwii (Salvia officinalis) korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego oraz wspiera naturalną odporność
organizmu, przyczyniając się do utrzymania dobrego fizycznego samopoczucia.

-wyciąg z rumianku (Chamomilla recutita) jest źródłem przeciwutleniaczy, przez co wspiera naturalną odporność organizmu. Przyczynia
się do utrzymania dobrego fizycznego samopoczucia

-wyciąg z tymianku (Thymus vulgaris) wpływa na prawidłowe funkcjonowanie  dróg oddechowych. Polecany jako uzupełnienie
codziennej diety w składniki ułatwiające prawidłowe odkrztuszane.
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-wyciąg z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis) dzięki zawartości substancji śluzowych  jest korzystny dla gardła oraz dróg
oddechowych, przyczyniając się do utrzymania dobrego fizycznego samopoczucia.

-wyciąg z lipy (Tilia cordata) jest korzystny dla prawidłowego funkcjonowanie układu oddechowego oraz wspiera naturalną odporność
organizmu przyczyniając się do utrzymania dobrego fizycznego samopoczucia  

-sok  malinowy (Rubus idaeus) jest źródłem przeciwutleniaczy, przez co wspiera naturalną odporność organizmu. Przyczynia się do
utrzymania dobrego fizycznego samopoczucia

-cynk jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych biorących udział w przemianach komórkowych. Działa przeciwutleniająco.
Korzystnie wpływa na pracę układu odpornościowego.  

-witamina C  jest przeciwutleniaczem, jest potrzebna jako element mechanizmów obronnych organizmu, przez co jest niezbędna dla
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

 

Sposób użycia 

Stosować do 6 pastylek dziennie. Pastylkę należy ssać powoli, tak, aby uwalniające się z niej substancje aktywne jak najdłużej korzystnie
oddziaływały na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.

 

Skład 

w przeliczeniu na 6 pastylek: izomalt  (substancja słodząca), wyciąg gęsty z szałwii 144 mg, kwas cytrynowy (regulator kwasowości),
sok malinowy w proszku 96  mg, wyciąg gęsty z tymianku 84 mg, wyciąg gęsty z prawoślazu 84 mg, witamina C (L-askorbinian sodu -
substancja wzbogacająca) 80 mg (100% RDA), wyciąg suchy  z rumianku 42 mg , wyciąg suchy  z lipy 30 mg, aromat malinowy
(aromat), mentol (aromat), cynk (glukonian cynku - substancja wzbogacająca) 10 mg (100%RDA), olejek cytrynowy (aromat),  sukraloza 
(substancja słodząca), olejek limetkowy (aromat), olejek szałwiowy (aromat). Nie zawiera cukru. Zawiera substancje słodzące.  
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