
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Oregardin tabletki do ssania ŚWIAT ZDROWIA ,24 tbl
 

Cena: 15,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wspierają prawidłową pracę układu oddechowego, odpornościowego (porost islandzki, dziewanna,
szałwia), gardła (porost islandzki, dziewanna), jamę ustna i gardło dzięki właściwościom kojącym (porost islandzki).

Skład:
Substancja wypełniająca:maltitol; wyciąg z ziela porostu islandzkiego (Cetraria islandica L.), DER 30:1; regulator kwasowości: kwas
cytrynowy; wyciąg z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum densiflorum), DER 30:1; wyciąg z liści szałwii lekarskiej (Salvia
officinalis L.), DER 50:1; miód; aromat naturalny owoców leśnych; barwnik: kwas karminowy; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe
ze stewii; olejek z oregano.

Składnik 1 pastylka 2 pastylki

Wyciąg z porostu islandzkiego 100 mg 200 mg
Wyciąg z dziewanny 20 mg 40 mg
Wyciąg z szławii 20 mg 40 mg
Miód 12,5 mg 25 mg
Olejek z oregano 0,025 mg 0,05 mg

Zalecana dzienne spożycie: ssać po 1 pastylce 1-2 razy dziennie

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Nie zaleca się spożywać przy jednoczesnym przyjmowaniu środków oddziałujących z receptorami GABA (np. barbiturany,
benzodiazepiny).

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
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Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią

Opakowanie: 24 pastylki do ssania, masa netto 57 g

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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