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

Cena: 16,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 16 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
drapanie w gardle, chrypka, problemy z głosem,od 4 roku życia,smak malinowy

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*

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

Stosowanie
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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
Stada Pharm Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
3,5

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