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BALSAM JEROZOLIMSKI DO SSANIA 16 tabl.
 

Cena: 16,90 PLN

Opis produktu
 

Na gardło, na chrypkę, na suchość w ustach...Bonifraterskie zioła do ssania

Balsam Jerozolimski do ssania to ziołowe pastylki na ból gardła, chrypkę, suchość błon śluzowych gardła i krtani. Naturalne
ekstrakty roślinne zostały połączone według bonifraterskiej, tradycyjnej receptury zakonnej. Dobrane w odpowiednich proporcjach
składniki działają osłaniająco na gardło, łagodzą kaszel i ułatwiają swobodne oddychanie. Olejki eteryczne zawarte w Balsamie
odświeżają oraz działają antyseptycznie, są więc bardzo dobrym wyborem przy pierwszych objawach zapalenia gardła. Ziołowe tabletki
do ssania nawilżają i regenerują śluzówkę gardła i krtani, dzięki czemu przynoszą ulgę w kaszlu powodowanym suchością błon
śluzowych i u osób pracujących głosem. Balsam Jerozolimski do ssania jest w wygodnej postaci, możliwej do zastosowania w każdych
warunkach. To pierwsza pomoc dla gardła, więc jest naturalnie obowiązkową pozycją w apteczce w domu i w pracy.

Bonifraterska, ziołowa propozycja na kaszel palacza

Balsam Jerozolimski do ssania to produkt dla wszystkich dbających o zdrowe gardło i krtań. Polecamy także palaczom i osobom, które
rzuciły palenie do odbudowania błon śluzowych gardła, łagodzenia kaszlu i profilaktyki infekcji gardła, na które z racji permanentnego
podrażnienia i wysuszenia śluzówki są wyjątkowo narażeni.

Skład:

Cukier biały, syrop glukozowy, Extractum Compositum Balsam Jerozolimski* - ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos),
kwiatu lipy (Tiliae flos), kwiatu dziewanny (Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen
islandicus), ziela tymianku (Thymi herba) oraz ziela melisy (Melissae herba), miód pszczeli, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
olejek eukaliptusowy, olejek miętowy, mentol, woda.

Dawkowanie i sposób użycia Balsamu Jerozolimskiego do ssania:

Pastylkę należy ssać powoli aż do całkowitego rozpuszczenia. Dzieci od 6 do 12 r.ż. – 2 pastylki dziennie. Dzieci powyżej 12 r.ż. i dorośli
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– 3 pastylki dziennie.
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