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FIORDA O SMAKU MALINOWYM 30 pastylek
 

Cena: 17,28 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu
 

FIORDA O SMAKU MALINOWYM 30 pastylek

**Opis produktu:**

Fiorda o smaku malinowym to suplement diety przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia podrażnień gardła i krtani. Produkt
przeznaczony do stosowania zarówno
u dorosłych, jak i dzieci powyżej 4. roku życia.

**Składniki:**

Substancja żelująca – guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć - sorbitole, substancja utrzymująca wilgoć - syrop maltitolowy,
woda, wyciąg wodny z porostu islandzkiego (Cetraria islandica L.), regulator kwasowości – kwas cytrynowy, laktoferyna
(z mleka), wyciąg z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.), koncentrat malinowy, substancja glazurująca – wosk Carnauba, substancja
słodząca – sukraloza, sok z owoców bzu czarnego. Produkt zawiera substancję słodzącą. Bez dodatku cukru.

**Działanie:**

Fiorda o smaku malinowym zawiera składniki, które stanowią uzupełnienie diety osób
z podrażnionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle, dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta, suchość w
gardle, chrypkę. Błona śluzowa jamy ustnej stanowi barierę ochronną przed szkodliwymi czynnikami. Aby mogła prawidłowo wypełniać
swoją funkcję, powinna być stale wilgotna, a jej struktura nie może być uszkodzona. dlatego ważne jest, aby odpowiednio dbać o
utrzymanie prawidłowego stanu funkcjonowania i nawilżenia błony śluzowej gardła i krtani.

**Zalecane spożycie:**

Zalecane dzienne spożycie pastylek do ssania Fiorda o smaku malinowym:
ssać od 1 do max 6 pastylek dziennie.
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**Wielkość opakowania:**

30 pastylek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

PhytoPharm
Klęka 1, 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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