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STREPSIL HERBAL bez czarny i jeżówka 24 tabl. do ssania
 

Cena: 15,88 PLN

Opis produktu
 

STREPSIL HERBAL bez czarny i jeżówka 24 tabl. do ssania

Strepsils Herbal bez czarny i jeżówka to suplement diety, który łagodzi podrażnione gardło i struny głosowe dzięki zawartości ekstraktu z
jeżówki oraz wspiera układ odpornościowy dzięki zawartości witaminy C i cynku.

Składniki aktywne:
• Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) ma działanie łagodzące i kojące na podrażnione gardło i struny głosowe. Dodatkowo
wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Czarny bez (Sambucus nigra) wspomaga naturalne siły obronne organizmu, przynosi ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg
oddechowych.
• Babka lancetowata (Plantago lanceolata) wspomaga naturalne siły obronne organizmu, ma działanie kojące i łagodzące przy
podrażnieniach gardła.

Skład:
Substancja słodząca (izomalt), witamina C (kwas L-askorbiinowy), sproszkowany ekstrakt babki lancetowatej (Plantago lanceolata),
płynny ekstrakt jeżówki (Echinacea purpurea), sproszkowany ekstrakt bzu czarnego (Sambucus nigra), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), naturalny aromat agrestu, naturalny aromat jeżyny, cynk (siarczan cynku), ekstrakt z czarnej marchwi, naturalny aromat
omrwy, mentol (naturalny aromat z Mentha arvensis), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe).

Zawartość w 2 pastylkach:
Witamina C jako kwas L-askorbinowy - 80 mg (100% RWS*)
Ekstrakt płynny z jeżówki - 30 mg
Sproszkowany ekstrakt z czarnego bzu - 30 mg
Cynk w postaci siarczanu cynku - 2,3 mg (23% RWS*)

Sposób użycia:
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania to co najmniej 2 pastylki. Dorośli i dzieci w
wieku 12 lat i powyżej: stosować do 12 pastylek dziennie.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia:
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Przed spożyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz jakiekolwiek istniejące
schorzenia lub przyjmujesz jakiekolwiek leki.
Nie należy spożywać tego produktu, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią lub jesteś uczulony lub nadwrażliwy na którykolwiek
składnik.
Produkt jest nieodpowiedni dla dzieci poniżej 12 roku życia
Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamice nerkową.
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