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MIRRA I PROPOLIS NA GARDŁO 12 pastyl.do ssania
 

Cena: 13,29 PLN

Opis produktu
 

MIRRA I PROPOLIS NA GARDŁO 12 pastylek do ssania

Mirra i propolis na gardło to ziołowe pastylki na podrażnione gardło, chrypkę i suchość błon śluzowych gardła i krtani. Dobór naturalnych
składników, stosowanych od wieków i najnowsze osiągnięcia naukowe dowodzą, że zawarte w preparacie substancje przynoszą ulgę
przy podrażnionym gardle. Dodatek olejku miętowego i mentolu odświeża i działa antyseptycznie.
Substancje zawarte w pastylkach przynoszą ulgę dla podrażnionego gardła i ułatwiają oddychanie. Tworzą powłokę ochronną na błonie
śluzowej gardła, krtani i strun głosowych, dzięki czemu łagodzą chrypkę. Dodatkowo czarny bez i tymianek działają wykrztuśnie, a
witamina C wspiera odporność organizmu.
Nie zawiera konserwantów i barwników. Zawiera standaryzowany ekstrakt z propolisu, ekstrakt z balsamowca mirry.

Skład:
Cukier, syrop glukozowy, ekstrakty z: porostu islandzkiego (Lichen islandicus), balsamowca mirry (Commiphora myrrha), korzenia
prawoślazu (Althaea officinalis), owoców bzu czarnego (Sambucus nigra), ziela tymianku (Thymus vulgaris), liści szałwi (Salvia
officinalis), propolis, witamina C (kwas L-askorbinowy), olejek miętowy, olejek eukaliptusowy, mentol.

Zawartość w 2 pastylkach:
Ekstrakt z porostu islandzkiego - 160 mg
Propolis - 100 mg
Ekstrakt z balsamowca mirry - 40 mg
Witamina C - 40 mg (50% RWS*)
Ekstrakt z korzenia prawoślazu - 20 mg
Ekstrakt z owoców bzu czarnego - 20 mg
Ekstrakt z ziela tymianku - 20 mg
Ekstrakt z liści szałwii - 20 mg
Olejek miętowy - 6 mg
Olejek eukaliptusowy - 6 mg
Mentol - 2 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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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
– 4 pastylki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek ze składników. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
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