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Lokomotiv draż. 15 tabl.
 

Cena: 25,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 tabl.

Postać draż.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Wyciąg z kłącza imbiru, celuloza (substancja wypełniająca), sacharoza, talk (substancja glazurująca), sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), dwutlenek tytanu (barwnik), guma arabska
(substancja zagęszczająca), koszenila (barwnik).

Zawartość wyciągu z kłącza imbiru w 2 tabletkach/w 4 tabletkach: 220mg/440mg (jedna tabletka zawiera 110mg wyciągu z kłącza
imbiru, co odpowiada 330mg kłącza imbiru).

Działanie:
Lokomotiv to suplement diety zawierający 110mg wyciągu z kłącza imbiru w każdej tabletce. Składnik ten zmniejsza występujący
podczas jazdy samochodem, autokarem lub pociągiem dyskomfort, który może objawiać się np. skołowaniem lub odruchami
wymiotnymi. Preparat polecany jest dla osób, które mają skłonność do występowania złego samopoczucia lokomocyjnego.

Zastosowanie:
Suplement diety Lokomotiv przeznaczony do stosowania w warunkach złego samopoczucia lokomocyjnego. Można stosować u dzieci
powyżej 6. roku życia oraz u dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie stosować w okresie ciąży i laktacji.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 6. roku życia oraz dla dorosłych: 2-4 tabletki. Należy pół godziny przed podróżą lub już w jej
trakcie zażyć dwie tabletki. W przypadku wystąpienia objawów choroby lokomocyjnej należy przyjąć kolejne dwie tabletki, przy czym
maksymalna zalecana dzienna porcja to 4 tabletki. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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