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HERBITUSSIN KASZEL I GARDŁO 12 pastylek do ssania
 

Cena: 10,70 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

 

HERBITUSSIN KASZEL I GARDŁO 12 pastylek do ssania

 

Składniki

cukier, syrop glukozowy, miód, koncentrat soku z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), ekstrakt z 14 ziół: korzeni lukrecji (Glycyrrhiza
glabra), liści jeżyny (Rubus fruticosus), liści mięty (Mentha piperita), kwiatów rumianku (Marticaria chamomilla), liści eukaliptusa
(Eucalyptus globulus), owoców kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), kwiatów bzu czarnego (Sambucus nigra), kwiatów bławatka
(Centaurea cyanus), kwiatów lipy (Tilia cordata), kwiatów ślazu (Malva silvestris), kwiatów dziewanny (Verbascum phlomoides), liści
szałwii (Salvia officinalis), owoców anyżu gwiaździstego (Anisum stellatum), ziela tymianku

(Thymus vulgaris); kwas L-askorbinowy, mentol, anetol, olejek eukaliptusowy, aromat, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy.

 

Sposób użycia

Ssać do rozpuszczenia. Dzieci od 6. do 12 r.ż. – 2 pastylki dziennie. Dzieci powyżej 12 r.ż. i dorośli – 3 pastylki dziennie. Ssać do
rozpuszczenia.
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Zawartość składników w dziennej porcji:

  

Składnik

  

Zawartość w 2 pastylkach

  

Zawartość w 3 pastylkach

  

koncentrat soku z owoców czarnego bzu

  

80 mg

  

120 mg

  

olejek eukaliptusowy

  

1,6 mg

  

2,4 mg

  

witamina C

  

26,6 mg (33% ZDS*)

  

40 mg (50% ZDS*)

  

ekstrakt z 14 ziół

  

20 mg

  

30 mg

* ZDS – Zalecane Dzienne Spożycie

 

Ważne

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła.

Ostrzeżenia i inne informacje:  

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość
składników odżywczych.

 

Wyprodukowano w Szwajcarii dla

USP Zdrowie Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa
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Galeria
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