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Gardlox smak wiśniowy x16 pastylek
 

Cena: 4,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

S-Lab

Postać pastylki do ssania

Substancja
czynna

aloes, bioflawonoidy, cynk, olejek
eukaliptusowy, prawoślaz, szałwia, tymianek,
witamina C

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Gardlox – Ziołowe pastylki do ssania o smaku wiśniowym - składniki zawarte w preparacie wzmacniają odporność organizmu, ułatwiają
odkrztuszanie oraz wspomagają funkcjonowanie gardła.

Składniki zawarte w preparacie wspomagają:

łagodzenie podrażnień gardła (prawoślaz),
osłonę śluzówki gardła (bioflawonoidy cytrusowe),
funkcjonowanie gardła (szałwia, olejek eukaliptusowy),
w stanach chrypki (prawoślaz),
wzmocnienie odporności organizmu,
oraz ułatwiają odkrztuszanie (aloes, cynk, witamina C i tymianek).

Działanie:

Prawoślaz zawiera substancje śluzowe, dzięki którym działa osłonowo i nawilżająco na śluzówkę gardła.
Szałwia oraz olejek eukaliptusowy wspomagają funkcjonowanie błon śluzowych górnych dróg oddechowych.
Tymianek ułatwia odkrztuszanie.
Aloes, cynk i witamina C wspomagają wzmocnienie odporności organizmu.
Bioflawonoidy cytrusowe wpływają na utrzymanie struktury ścian naczyń krwionośnych.

Zastosowanie:

Preparat zalecany w celu wspomagania funkcjonowania gardła oraz wzmocnienia odporności organizmu.
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Sposób użycia:

Ssać po 1 pastylce 4 razy dziennie.

1 pastylka zawiera:

wyciąg z korzenia prawoślazu 50mg, wyciąg z liści szałwii 50mg, wyciąg z ziela tymianku 12,5mg, witamina C 20mg (25%)*, koncentrat
aloesu 3,5mg, bioflawonoidy cytrusowe 2,5mg, olejek eukaliptusowy 2mg, cynk 1,25mg (12,5%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

S-Lab Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2
55-095 Mirków
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