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Aboca, GrinTuss Syrop dla dorosłych na suchy i mokry
kaszel, 210 g
 

Cena: 33,58 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PHARMAGEA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Na suchy i mokry kaszel. Syrop dla dorosłych GrinTuss tworzy warstwę ochronną działającą jak bariera, która łagodzi kaszel, chroniąc
górne drogi oddechowe. Został opracowany w taki sposób, by przylegać do błony śluzowej i ograniczyć jej kontakt z drażniącymi
czynnikami zewnętrznymi. Ponadto sprzyja nawilżaniu błony śluzowej i śluzu, przyczyniając się do jego usunięcia.

Syrop dla dorosłych GrinTuss został wyprodukowany z dodatkiem roślinnych substancji czynnych z użyciem innowacyjnych procesów
ekstrakcji i zagęszczania, które zachowują nienaruszony skład fitokompleksu i gwarantują 100% naturalną formułę. Liofilizowane
wyciągi z babki lancetowatej, grindelii i kocanki posiadają właściwości mukoadhezyjne i ochronne dzięki działaniu takich substancji
roślinnych, jak śluz roślinny, guma i żywice. Zawarty w formule miód ma działanie ochronne i powlekające oraz sprawia, że syrop ma
przyjemny smak uzupełniony odświeżającym działaniem olejków eterycznych.

Wskazania: Syrop dla dorosłych GrinTuss pomaga w przypadku zarówno suchego, jak i mokrego kaszlu oraz łagodzi podrażnienie,
chroniąc błonę śluzową i przyczyniając się do usunięcia śluzu

Sposób użycia: Zaleca się przyjmowanie 1 łyżki deserowej syropu od dwóch do czterech razy dziennie. Syrop można przyjmować w
naturalnej postaci lub rozpuścić w niewielkiej ilości letniego płynu (woda, mleko, herbata lub napary ziołowe).

Ważne wskazówki: Po otwarciu produkt należy zużyć w przeciągu trzech miesięcy. Ewentualna obecność niewielkich
nierozpuszczonych cząstek jest spowodowana stężeniem liofilizowanych wyciągów i nie wpływa negatywnie na jakość produktu.
Potrząśnięcie produktem przed użyciem pozwoli na przywrócenie jednolitego stanu syropu. Po użyciu dokładnie zamknąć butelkę.

Ostrzeżenia: nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden ze składników.

Skład: Miód, woda, wodno-alkoholowy ekstrakt z liści babki lancetowatej, liofilizowany ekstrakt z liści babki lancetowatej, liofilizowany
ekstrakt z wierzchołków grindelii, liofilizowany ekstrakt z kwiatostanu kocanki, olejki eteryczne z: eukaliptusa, anyżu gwieździstego,
cytryny, naturalny aromat cytrynowy.

Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia i instrukcje użycia.
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