
 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

 

LOKOMOTIV PASTYLKI DO SSANIA 6 sztuk
 

Cena: 10,49 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 6 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

LOKOMOTIV PASTYLKI DO SSANIA 6 PASTYLEK

**Opis produktu:**

Pastylki do ssania Lokomotiv zawierają imbir pomagający ograniczyć złe samopoczucie podczas podróży środkami lokomocji. Imbir
zmniejsza dyskomfort (odczucia wymiotne, skołowanie) mogący wystąpić podczas podróży samochodem, pociągiem, samolotem lub
statkiem.

**Składniki:**

Cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), wyciąg z kłącza imbiru, aromat, olejek cytrynowy (aromat naturalny),
karoteny (barwnik).

**Działanie:**

Lokomotiv to lek na bazie składników naturalnych, zawierający wyciąg z kłącza imbiru stosowany w profilaktyce objawów choroby
lokomocyjnej takich jak nudności i wymioty podczas podróży samochodem, autobusem lub innym środkiem lokomocji. Po
zastosowaniu można prowadzić pojazdy (preparat nie powoduje senności). Choroba lokomocyjna, niestrawność i zaburzeniach
trawienia.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość lub uczulenie na składniki preparatu. W przypadku kamicy żółciowej preparat należy stosować wyłącznie w
porozumieniu z lekarzem.

**Zalecane spożycie:**

Osobom źle znoszącym podróżowanie, a szczególnie dzieciom, poleca się spożycie dwóch pastylek bezpośrednio przed podróżą i
kolejnych dwóch w trakcie jej trwania. Dodatkowo zaleca się powolne ssanie pastylek w czasie drogi.
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**Wielkość opakowania:**

6 pastylek

**Przeciwwskazania:**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 2-25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

**Producent:**

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

**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.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

