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Vocaler Pastylki do ssania malina z szałwią bez cukru 12
sztuk
 

Cena: 10,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 pastyl. (d/ssania)

Postać pastyl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Składniki wyrobu medycznego Vocaler bez cukru łagodzą chrypkę i podrażnienia gardła, przywracając komfort mówienia. Ziołowe
pastylki Vocaler nawilżają błonę śluzową gardła oraz powlekają ją ochronnym filmem, łagodząc dolegliwości związane z przeciążeniem
strun głosowych. Vocaler bez cukru może być stosowany również w trakcie przeziębienia z towarzyszącym bólem gardła.
Vocaler bez cukru wzbogacony jest o naturalne soki owocowe oraz olejek szałwiowy.
Wyrób może być stosowany przez osoby kontrolujące dzienne spożycie węglowodanów oraz diabetyków - cukrzyca nie jest
przeciwwskazaniem do stosowania produktu.
Jedna pastylka dostarcza 0,001 jednostek chlebowych.

Składniki
wyciąg z porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawoślazu, sproszkowany sok z aronii, sproszkowany sok z malin, olejek szałwiowy,
izomalt, kwas jabłkowy, naturalny aromat malinowy, kwas L-askorbinowy (witamina C)

Dawkowanie
Sposób postępowania z wyrobem: Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 pastylka do ssania, w zależności od potrzeb kilka razy dziennie.
Vocaler bez cukru może być stosowany przez dłuższy czas, jednak w przypadku braku poprawy po 10 dniach stosowania, należy
zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem i
wilgocią. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie
daty ważności.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu
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lub dziedzicznej nietolerancji fruktozy. W przypadku jednorazowego spożycia nadmiernych ilości wyrobu, może wystąpić efekt
przeczyszczający.

Alergeny
Zboża zawierające gluten: Nie zawiera

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
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