
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

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

 
 

Septusie Kic Kic lizaki na gardło, 6 szt.
 

Cena: 9,45 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 6 szt.

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Lizaki na gardło o wiśniowym smaku zawierające witaminę C i wyciąg z porostu islandzkiego, czarnego bzu, lipy i prawoślazu.

Składniki suplementu diety dzięki właściwościom kojącym mają korzystny wpływ na jamę ustną i gardło (porost islandzki, prawoślaz,
lipa), przynoszą uczucie ulgi w przypadku chrypki (czarny bez, lipa) i podrażnienia gardła (porost islandzki, prawoślaz, lipa) oraz
wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina C, porost islandzki, czarny bez, lipa).

Witamina C zawarta w lizakach pomaga zwiększyć przyswajalność żelaza, wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, produkcję
kolagenu i dobry stan skóry, dziąseł, zębów i kości.

Produkt bezglutenowy bez zawartości cukrów przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia.

Składniki:
Cukier; syrop glukozowy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; koncentrat soku z wiśni; aromat wiśniowy naturalny; wyciąg z ziela
porostu islandzkiego (Cetraria islandica), DER 0,3:1; kwas L-askorbinowy (wit. C); wyciąg z kwiatu lipy (Tilia cordata Mill.), DER 5:1;
wyciąg z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis), DER 4:1; wyciąg z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), DER 4:1.

Składnik  1 lizak %RWS* 3 lizaki %RWS*

Witamina C 15 mg 18,75 45 mg 56,25
Wyciąg z porostu islandzkiego 30 mg ** 90 mg  **
Wyciąg z kwiatów lipy 10 mg  ** 30 mg  **
Wyciąg z korzenia prawoślazu 10 mg  ** 30 mg  **
Wyciąg z owoców czarnego bzu 10 mg  ** 30 mg **
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane spożycie:
Dzieci powyżej 3. roku życia – 2-3 lizaki dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Opakowanie: 6 lizaków

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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