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HONIKAN IMMUNO syrop na odporność i energię 120 ml
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
  
   

  
  
  Poznaj Honikan Na co? Podwójny Mechanizm działania Jak stosować?  

 

  
  
  NOWOŚĆ  

 

  
  
  doceniamy bogactwo miodu oraz jego walory terapeutyczne. nasze preparaty to nowoczesna odsłona naturalnego złotego środka.  

  Zawiera prawdziwy miód połączony zeskładnikami o potwierdzonym działaniu.Skarb z natury w nowoczesnej formie ze składnikami o
potwierdzonym działaniu.  
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  to syrop na bazie miodu i innowacyjnego kompleksu Polisedox z ekstraktami roślinnymi z babki lancetowatej, prawoślazu i malwy
z dodatkiem kocanki i grindelli. Ponadto zawiera olejki eteryczne z eukaliptusa oraz propolis, który jest naturalnym konserwantem.  

Szerokie wskazania Chroni błonę śluzową Łagodzi kaszel suchy i mokry Starannie dobrana kompozycja składników Podwójny
mechanizm działania Wydajne opakowanie, wystarcza nawetna 9 dni! Przyjemny smak!  

   

 

  
  PODWÓJNY MECHANIZM DZIAŁANIA  

   

  
  DZIAŁA BARIEROWO 

Tworzy na błonie śluzowej ochronny film, który zabezpiecza ją przed kontaktem z czynnikami drażniącymi przynosząc ulgę w kaszlu
suchym

  DZIAŁA REGULUJĄCO 

sprzyja upłynnieniu zalegającej wydzieliny, dzięki czemu ułatwia jej odkrztuszanie w kaszlu mokrym

 

  
   

  
  Jak stosować?  

  

  HONIKAN KASZEL 12+  

  wskazany do stosowania dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia:  
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  2-4 x 10 ml  

  na dobę  

  
   

  Zarówno na dzień i na noc  

  
   

  230 g  

  wystarcza nawet na 9 dni!  

 

  
  kompozycja składników o potwierdzonym działaniu  

   

  
  Sprawdź również  

  
  
  
  HONIKANKASZEL JUNIOR  

  
  HONIKANGARDŁO I KASZEL  

  
  HONIKAN GARDŁO2-FAZOWE PASTYLKIDO SSANIA  

 

  
  
Informacje o preparacie

  SYROP NA KASZEL SUCHY I MOKRY • Chroni błonę śluzową, • Łagodzi kaszel suchy i mokry;  
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  Odpowiedni w wieku od 12 lat.  

  HONIKAN KASZEL to wyrób medyczny na bazie miodu i Polisedoxu, innowacyjnego naturalnego kompleksu z babki, prawoślazu i
malwy, bogatego w polisacharydy, o działaniu powlekającym i łagodzącym na górne drogi oddechowe. Działa na kaszel produktywny,
wspomagając nawilżenie i usuwanie flegmy; działa również na kaszel suchy, przeciwdziałając podrażnieniu śluzówki.  

  Działanie składników syropu HONIKAN KASZEL: • Działanie barierowe: tworzy film ochronny, który ogranicza kontakt z drażniącymi
czynnikami zewnętrznymi. • Działanie regulujące wydzielanie śluzu: sprzyja nawodnieniu flegmy przez co ułatwia jej odkrztuszanie.  

  WYTWÓRCA: O.F.I. S.p.a Officina Farmaceutica Italiana via Verga, 14-24127 Bergamo - Włochy.  

  DYSTRYBUTOR: USP Zdrowie sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, tel. +48 22 54360000  

  
Skład

  SKŁADNIKI: Miód akacjowy; kompleks Polisedox na bazie ekstraktów z Babki lancetowatej, Prawoślazu i Malwy bogatych w
polisacharydy (masa cząsteczkowa >20.000 Dalton) > 30%; Kocanka; Grindelia; Propolis; Olejki eteryczne z Eukaliptusa. ZAWIERA
TAKŻE: Wodę, Fruktozę, Sok z cytryny, Gumę ksantanową, Kwas cytrynowy, Naturalny aromat pomarańczowy.  

   BEZGLUTENOWY, NATURALNIE NIE ZAWIERA LAKTOZY  

  
Sposób użycia

  Zaleca się przyjmować 10 ml dwa do czterech razy dziennie, używając dołączonej miarki. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Po
otwarciu należy starannie zamknąć butelkę i zużyć produkt w ciągu trzech miesięcy.  

  
Ostrzeżenia i przechowywanie

  OSTRZEŻENIA: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na jeden lub więcej składników. W przypadku nietolerancji lub
wystąpienia innych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.W okresie ciąży i
karmienia piersią skonsultować się z lekarzem.Porozmawiaj z lekarzem przed zastosowaniem tego syropu, jeśli stwierdzono u Ciebie
nietolerancję niektórych cukrów.  

  Syrop zawiera fruktozę, w dużych dawkach może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Należy to wziąć pod uwagę u osób z
cukrzycą lub stosujących dietę niskokaloryczną. W przypadku utrzymywania się kaszlu i podrażnienia dłużej niż 5-7 dni należy
skonsultować się z lekarzem, nie stosować w długotrwałych kuracjach. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować w
przypadku uszkodzenia opakowania.  

  OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł
ciepła i chronić przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Data ważności odnosi się do nienaruszonego i
prawidłowo przechowywanego produktu. Ewentualne powstawanie lekkiego osadu jest konsekwencją obecności substancji naturalnych,
sedymentacja i wynikająca z niej niejednorodność nie wpływa na skuteczność działania.  

  DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Syrop HONIKAN KASZEL jest ogólnie dobrze tolerowany.  

  Nie spodziewano się ani nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.  
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WłaściwościHONIKAN IMMUNO SYROP NA ODPORNOŚĆ I ENERGIĘ może być stosowany w okresie wymagającym wsparcia
odporności, a także w czasie wzmożonej aktywności i w stanach osłabienia organizmu. Syrop HONIKAN IMMUNO wspiera układ
odpornościowy i utrzymuje go w optymalnej formie.To syrop na bazie prawdziwego miodu, który działanie zawdzięcza kompozycji
ekstraktów roślinnych, cynku i witaminy B6. HONIKAN IMMUNO dzięki zawartości składników aktywnych pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego * i oddechowego , a dodatkowo zmniejsza uczucie zmęczenia*.Preparat odpowiedni dla
dorosłych i dzieci od 6. roku życia.* Wspiera układ odpornościowy (dzięki zawartości cynku, witaminy B6 i ekstraktu z mięty) Wspiera
układ oddechowy (dzięki zawartości ekstraktu z porostu islandzkiego, prawoślazu i mięty)* Zmniejsza uczucie zmęczenia (dzięki
zawartości witaminy B6)Zastosowanie/ wskazania:HONIKAN IMMUNO to syrop na bazie prawdziwego miodu, który działanie
zawdzięcza kompozycji ekstraktów roślinnych, cynku i witaminy B6. HONIKAN IMMUNO, dzięki zawartości cynku, witaminy B6 i
ekstraktu z mięty wspiera naturalną odporność. Dzięki zawartości witaminy B6 HONIKAN IMMUNO przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Ekstrakty z porostu islandzkiego, prawoślazu i mięty dodatkowo wspierają prawidłowe funkcjonowanie
układu oddechowego.Zalecane spożycieDzieci od 6. do 12. roku życia: 10 ml raz dziennie; Młodzież powyżej 12. roku życia i dorośli: 10
ml dwa razy dziennie. Wstrząsnąć przed zastosowaniem. Z uwagi na zwartość składników pochodzenia naturalnego może powstać
osad. Nie wpływa to na jakość produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.WażnePrzechowywać w
oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Po pierwszym otwarciu produkt przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu maksymalnie jednego miesiąca lub w
warunkach pokojowych spożyć w ciągu 2 tygodni.SkładnikiMiód wielokwiatowy (80,6%); Woda; regulator kwasowości: Kwas
askorbinowy; Ekstrakt z plechy porostu islandzkiego Cetraria islandica; Ekstrakt z korzenia prawoślazu Althea officinalis; Ekstrakt z liścia
mięty pieprzowej Mentha piperita; regulator kwasowości: Kwas cytrynowy; Naturalny aromat miodowy; Mleczan cynku; Naturalny
aromat tymiankowy; Naturalny aromat szałwiowy; chlorowodorek pirydoksyny.ProducentUSP
 

Galeria
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