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Prenalen Gardło Immuno pastylki do ssania, 24 past.
 

Cena: 23,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Prenalen Gardło Immuno to miękkie pastylki do ssania o smaku pomorańczowo-cytrynowym, których formuła stworzona została z
myślą o kobietach w ciąży i karmiących piersią. Zawiera suchy ekstrakt z propolisu standaryzowany na zawartość polifenoli oraz
witaminę C, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Składniki:
substancja żelująca: guma arabska; substancja słodząca: sorbitole; woda; substancja słodząca: maltitole; suchy ekstrakt z propolisu
(3%) standaryzowany na zawartość polifenoli; kwas L-askorbinowy (witamina C); regulator kwasowości:kwas cytrynowy; naturalny
aromat pomarańczowy; substancja słodząca: sukraloza; wyciąg z kurkumy; olejek cytrynowy; substancja glazurująca: wosk pszczeli,
biały i żółty.

Zawartość witamin i innych składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji – 5 pastylek (% dziennych Referencyjnych Wartości
Spożycia – dla osób dorosłych)

Składnik 1 pastylka 5 pastylek
Ekstrakt z propolisu, w tym 30 mg 150 mg
   polifenole 0,9 mg 4,5 mg
Witamina C 20 mg (25%) 100 mg (125%)

 

Zawiera substancje słodzące.

Sposób użycia:
5 pastylek dziennie w zależności od zapotrzebowania.
Pastylkę ssać powoli aż do jej całkowitego rozpuszczenia.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
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Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego.

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

Opakowanie: 24 pastylki

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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