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SOLbaby Gardło Syrop 100 ml syrop - 100 ml
 

Cena: 31,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Suplement diety.
Syrop z agawy dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Polecany do stosowania w przypadku odczuwania dyskomfortu ze strony gardła.

Czy wiesz, że:

Problemy z gardłem często dotykają dzieci w okresie jesienno – zimowym. Towarzyszą im podrażnienie i suchość gardła.

Jednym ze sposobów stosowanych wspomagająco w przypadku odczuwania dyskomfortu ze strony gardła u małych dzieci jest
podawanie syropów na bazie roślinnych wyciągów. Prawoślaz ma działanie łagodzące dla gardła. Babka lancetowata przynosi ulgę w
przypadku podrażnienia gardła i krtani. Dyskomfortowi związanemu z gardłem często towarzyszy podrażnienie błony śluzowej, dlatego
ważne jest, by syrop nie zawierał w swoim składzie dodatkowych składników, takich jak substancje konserwujące czy barwniki.

Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

Składniki
Składniki: syrop z agawy (89,7%); koncentrat soku gruszkowego; woda; ekstrakt z propolisu; ekstrakt z prawoślazu Althaea officinalis;
ekstrakt z banki lancetowatej Plantago lanceolata; koncentrat soku cytrynowego; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; aromaty
naturalne.

Dawkowanie
Przed użyciem wstrząsnąć. Porcję produktu odmierzyć przy pomocy załączonego dozownika. Spożyć doustnie. Nie należy mieszać
preparatu z innymi płynami. Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu.

Zalecana dzienna porcja:
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2,5 ml 4 razy dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Miód i składników pochodnych tj. propolisu nie należy podawać dzieciom poniżej 1 roku życia.
Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
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