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HERBITUSSIN MIÓD I CYTRYNA porost islandzki + witamina
C 12 pastylek do ssania
 

Cena: 10,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHerbitussin smak: Miód i Cytryna powstał na bazie sprawdzonej receptury, inspirowanej doświadczeniem mnichów i
najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Dzięki zawartości witaminy C preparat wspiera naturalną odporność. Zawarty w preparacie
porost islandzki działa łagodząco na gardło i krtań.Zalecane spożycieDzieci od 6. do 12. roku życia - 2 pastylki dziennie.Dzieci powyżej
12. roku życia i dorośli - 3 pastylki dziennie.WażneProdukt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej,
w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.Chronić przed wilgocią i światłem.SkładnikiCukier, syrop glukozowy, ekstrakt z
porostu islandzkiego (Cetraria islandica (L.)Ach.), miód (2,9%), kwas L-askorbinowy, kwas: kwas cytrynowy, mentol, barwiący wyciąg z
kurkumy, ekstrakt z 14 ziół (kwiatów rumianku (Matricaria recutita L.), kwiatów chabru (Centaurea cyanus L.), kwiatów dziewanny
(Varbascum spec.), kwiatów ślazu (Malva silvestris L.), kwiatów czarnego bzu (Sambucus nigra L.), kwiatów lipy (Tilia cordata Mill./Tilia
platyphyllos Scop.), liści mięty (Mentha piperita L.), liści jeżyny (Rubus fruticosus L.), liści szałwii (Salvia officinalis L.), liści eukaliptusa
(Eucalyptus globulus Labill.), ziela tymianku (Thymus vulgaris L.), korzeni lukrecji (Glycyrrhiza glabra L.), owoców anyżu gwiaździstego
(Illicium verum Hook. f), owoców kopru (Foeniculum vulgare Miller), naturalny aromat cytrynowy z innymi naturalnymi
aromatami.WARTOŚCI ODŻYWCZE Zawartość w 2 pastylkach: Zawartość w 3 pastylkach:Ekstrakt z porostu islandzkiego: 160 mg 240
mgWitamina C: 40 mg (50% RWS*) 60 mg (75% RWS*)RWS - % realizacji Referencyjnych Wartości SpożyciaProducentUSP Zdrowie Sp.
z o.o.Ul. Poleczki 3502-822 Warszawa
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