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AMOLowe na gardło Pastylki d/ssania z miod
 

Cena: 9,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 pastyl.

Postać -

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Drapanie w gardle to już nie problem dzięki suplementowi diety Amolowe na gardło. Naturalne roślinne substancje i witamina C
zamknięte w pastylkach do ssania zatroszczą się o gardło, struny głosowe i krtań.

Składniki:
Cukier, syrop glukozowy, miód, ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z korzenia prawoślazu, L-askorbinian sodu (witamina C), regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, mentol, preparat aromatyczny (olejki: cytrynowy, cynamonowy, miętowy, lawendowy, cytronelowy,
goździkowy).
Informacja żywieniowa dla 1 pastylki: ekstrakt z ziela tymianku – 60mg, ekstrakt z korzenia prawoślazu – 50mg, mentol – 2,5mg, miód
– 150mg, witamina C – 2,5mg.

Działanie:
Suplement diety Amolowe na gardło to kompozycja ziołowych wyciągów, których działanie potęguje witamina C i miód. Ekstrakty z
prawoślazu, tymianku i mentolu nawilżają błony śluzowe, co przyczynia się do zwalczenia nieprzyjemnych objawów drapania w gardle.
Substancje te pozostawiają warstwę ochronną na gardle, krtani i strunach głosowych, utrudniając w ten sposób rozwój patogennych
bakterii. Nawilżenie gardła ułatwia naturalny odruch przełykania. Miód działa antybakteryjnie, co wspomaga działanie pastylek. Witamina
C pobudza prawidłową pracę układu immunologicznego. Pastylki doskonale sprawdzają się pomocniczo w infekcjach gardła, a
jednocześnie pozwalają zachować prawidłową emisję głosu.

Zastosowanie:
Suplement diety Amolowe na gardło polecany wspomagająco w łagodzeniu podrażnienia gardła, krtani i strun głosowych wywołanego
infekcją oraz czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: klimatyzowane i zapylone pomieszczenia, dym papierosowy, zmiany temperatur oraz
osobom dbającym o aparat mowy.

Informacje dodatkowe:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie może być stosowany jako substytut zbilansowanej diety.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
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Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 1-4 pastylki. Ssać powoli, aż do rozpuszczenia od 1 do 4 pastylek, w zależności od potrzeb. Nie przekraczać
zalecanej dziennej porcji.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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