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Cholinex Junior Suplement diety pastylki smak malinowy 56
g (16 x 3,5 g)
 

Cena: 11,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Pastylki Junior Cholinex suplement diety zostały stworzone w oparciu o specjalnie wyselekcjonowane składniki ziołowe:
Rumianek działa kojąco na delikatną i wrażliwą śluzówkę gardła, krtani i strun głosowych
Szałwia odświeża, działa korzystnie na gardło, krtań i struny głosowe
Tymianek wspomaga wydzielanie śluzu, dzięki czemu likwiduje uczucie suchości i nawilża wysuszone błony śluzowe górnych dróg
oddechowych, ułatwia odkrztuszanie, odświeża oddech
Prawoślaz powleka i osłania błony śluzowe gardła przed działaniem czynników drażniących
Mięta działa orzeźwiająco i daje uczucie świeżości
Witamina C wspomaga naturalne mechanizmy obronne organizmu

Suplementacja zalecana jest zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym oraz wtedy, gdy problemy z gardłem są efektem:

przebywania w klimatyzowanych, źle wietrzonych pomieszczeniach,
gwałtownych zmian temperatury i działania innych substancji drażniących,
nadmiernego używania głosu.

Składniki
cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, zagęszczony sok malinowy w proszku, witamina C (L-askorbinian
sodu), ekstrakt z kwiatów rumianku, aromat malinowy, ekstrakt z liści mięty pieprzowej, ekstrakt z korzenia prawoślazu, ekstrakt z liści
szałwii, ekstrakt z ziela tymianku, mentol, barwnik - kwas karminowy

Wartości odżywcze
Zawartość w zalecanej
dziennej porcji 3 pastylki
(mg)

%RWS* Zawartość w zalecanej
dziennej porcji 4 pastylki
(mg)

%RWS*
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Witamina C 45 56 60 75
Ekstrakt z kwiatów
rumianku

23,4 - 31,2 -

Ekstrakt z liści mięty
pieprzowej

14,1 - 18,8 -

Ekstrakt z liści szałwii 10,8 - 14,4 -
Ekstrakt z korzenia
prawoślazu

10,8 - 14,4 -

Ekstrakt z ziela tymianku 5,4 - 7,2 -
* Referencyjna Wartość
Spożycia

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat - 4 pastylki, dzieci w wieku od 4 do 6 lat - 3 pastylki. Ssać 1
pastylkę do całkowitego rozpuszczenia. Suplement diety może być stosowany zarówno przez dzieci w wieku powyżej 4 lat jak i
dorosłych.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od wilgoci.

Przeciwwskazania
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik
produktu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Zalecana dzienna porcja dostarcza składniki odżywcze na poziomie umożliwiającym uzyskanie
deklarowanego korzystnego działania.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hurtownia Farmaceutyczna Stada Pharm
Artura i Franciszka Radziwiłłów 5
05-850 Ożarów Mazowiecki
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