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Fiorda Junior, pastylki do ssania o smaku malinowym, 15 szt.
 

Cena: 14,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 pastyl.

Postać pastyl.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Fiorda Junior, pastylki do ssania o smaku malinowym, 15 szt.

Fiorda Junior - suplement diety zawierający w swoim składzie wyciąg z porostu islandzkiego, laktoferyny oraz wyciąg z lipy. Preparat
przeznaczony dla dzieci powyżej 4 roku życia.

smak malinowy.

Składniki
substancja żelująca – guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć – sorbitole, woda, wyciąg z plechy porostu islandzkiego (Cetraria
Islandia L.), substancja utrzymująca wilgoć – syrop maltitolowy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, laktoferyna (z mleka), wyciąg
z kwiatostanu lipy (Tilia cordata Miller oraz Tilia platyphylos Scopoli), koncentrat z owoców malin, naturalny aromat malinowy,
substancja glazurująca – wosk Carnauba, substancja słodząca – sukraloza, sok z owoców czarnego bzu.
Składniki 1 pastylka
6 pastylek

Wyciąg wodny z porostu islandzkiego 100 mg 600 mg
Suchy wyciąg z lipy 18 mg 108 mg
Laktoferyna 6 mg 36 mg
Masa netto
22,5 g

Właściwości składników
Porost islandzki dzięki swoim substancją śluzowym tworzy powłokę ochronną, która korzystnie działa na błonę śluzową gardła, krtani i
strun głosowych. Wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego.
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Laktoferyna naturalne białko występujące w mleku.

Lipa wspomaga naturalne siły obronne organizmu, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie strun głosowych.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia: 1 - 6 pastylek dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u osób z nadwrażliwością na białko mleka krowiego.
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