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Herbitussin Kaszel i Gardło pastylki do ssania, 12 past.
 

Cena: 13,55 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 szt.

Postać pastyl.do ssania

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pastylki na kaszel i gardło Herbitussin to suplement diety powstały na bazie sprawdzonej receptury, inspirowanej doświadczeniem
mnichów i najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Specjalnie dobrana kompozycja na bazie czarnego bzu i olejku eukaliptusowego, działa łagodząco na gardło i krtań, a witamina C
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Dawkowanie:
Dzieci od 6. do 12. r.ż. - 2 pastylki dziennie. 

Dzieci powyżej 12. r.ż. i dorośli - 3 pastylki dziennie.

Ssać do rozpuszczenia.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym, niedostępnym dla małych dzieci miejscu. Chronić
przed wilgocią i światłem.

Składniki:
Cukier, syrop glukozowy, miód, koncentrat soku z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), kwas L-askorbinowy, ekstrakt z 14 ziół:
korzeń lukrecji (Glycyrrhiza glabra), liści jeżyny (Rubus fruticosus), liści mięty (Mentha piperita), kwiatów rumianku (Matricaria recutita),
liści eukaliptusa (Eucalyptus globulus), owoców kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), kwiatów bławatka (Centaurea cyanus), kwiatów
lipy (Tilia cordata), kwiatów ślazu (Malva silvestris), kwiatów dziewanny (Verbascum phlomoides), liści szałwii (Salvia officinalis),
owoców anyżu gwiaździstego (Illicium verum Hook. f.), ziela tymianku (Thymus vulgaris), kwiatów bzu czarnego (Sambucus nigra);
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barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, mentol, anetol, olejek eukaliptusowy, aromat.

Składnik  2 pastylki 3 pastylki

Koncentrat soku z owoców czarnego bzu 80 mg 120 mg
Olejek eukaliptusowy 1,6 mg 2,4 mg
Witamina C 26,6 mg (33% RWS*) 40 mg (50% RWS*)
Ekstrakt z 14 ziół 20 mg 30 mg
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Opakowanie: 12 pastylek do ssania

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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