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Propolis Forte o smaku pomarańczowym tabletki do ssania,
30 tbl
 

Cena: 19,80 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Proplis Forte - tabletki do ssania o smaku pomarańczowym polecane osobom dorosłym i dzieciom powyżej 3. roku życia w przypadku
uczucia dyskomfortu w gardle lub trudności z przełykaniem.

Suplement diety zawiera standaryzowany ekstrakt z propolisu (EEP), witaminy z grupy B: biotyna (witamina B7), niacyna (witamina B3) i
ryboflawina (witamina B2), które pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych oraz kwas pantotenowy (witamina B5)
przyczyniający się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.

Wskazania:
- drapanie
- suchość
- łaskotanie
- uczucie dyskomfortu w gardle
- trudności z przełykaniem

Skład:
Substancja wypełniająca – mannitol; standaryzowany ekstrakt propolisowy (EEP); regulator kwasowości – kwas cytrynowy; substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); niacyna (amid kwasu
nikotynowego); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); ryboflawina (witamina B2); tiamina (monoazotan tiaminy); biotyna (D-
biotyna); mentol naturalny; substancja słodząca – sukraloza

Zawartość składników w porcji dziennej
produktu

3 tabletki RWS* 5 tabletek RWS*

Standaryzowany ekstrakt propolisowy (EEP) 150 mg - 250 mg -
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Niacyna 7,20 mg 45% 12 mg 75%
Kwas pantotenowy 2,70 mg 45% 4,50 mg 75%
Ryboflawina 0,63 mg 45% 1,05 mg 75%
Tiamina 0,50 mg 45% 0,83 mg 75%
Biotyna 22,50 μg 45% 37,50 μg 75%

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
Ssać powoli 1 tabletkę co 3 do 5 godzin (3-5 tabletek w ciągu dnia) utrzymując wydłużony kontakt z błoną śluzową jamy ustnej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego.

Informacje dodatkowe:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
Propolis Forte nie zawiera cukru. Może być stosowany przez diabetyków.

Opakowane: 30 tabletek do ssania

Podmiot odpowiedzialny
Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków

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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