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Fiorda o smaku porzeczkowym, 30 pastylek
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu
 

Składniki produktu FIORDA stanowią uzupełnienie diety osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle; dyskomfort
wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta; suchość w gardle; chrypkę. Porost islandzki zawiera substancje śluzowe, które tworzą
ochronną powłokę, korzystnie działając na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych. Działa kojąco i łagodząco. Wspiera
prawidłową pracę układu odpornościowego. Laktoferyna to naturalne białko występujące w mleku. W organizmie człowieka występuje
również w ślinie oraz łzach, a także jest ważnym składnikiem mleka karmiących matek. Dzika róża przyczynia się do wsparcia
naturalnych sił odpornościowych organizmu. Wspomaga optymalne funkcjonowanie i chroni błonę śluzową górnych dróg oddechowych.

Zastosowanie

uzupełnienie diety w składniki polecane dla osób z podrażnionym gardłem.

Zalecane spożycie

ssać od 1 do maksymalnie 6 pastylek dziennie.

Składniki

substancja żelująca – guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć – sorbitole, woda, wyciąg z plechy porostu islandzkiego #℣佐⌡⌀䌀攀琀爀愀爀椀愀
Islandia L.#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 甀琀爀稀礀洀甀樁Ԁ挀愀 眀椀氀最漁܀†ጀ 猀礀爀漀瀀 洀愀氀琀椀琀漀氀漀眀礀Ⰰ 爀攀最甀氀愀琀漀爀 欀眀愀猀漀眀漁嬀挀椀†ጀ 欀眀愀猀 挀礀琀爀礀渀漀眀礀Ⰰ 氀愀欀琀漀昀攀爀礀渀愀 ⌡⍏倣℣z mleka#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀礀挀椁Ԁ最
z owoców dzikiej róży #℣佐⌡⌀刀漀猀愀 挀愀渀椀渀愀 䰀⸀⌡⍃倣℣, sok z owoców czarnej porzeczki, aromat z czarnej porzeczki, substancja glazurująca – wosk
Carnauba, sok z owoców bzu czarnego, substancja słodząca – sukraloza. 1 pastylka zawiera: wyciąg z porostu islandzkiego 100mg,
laktoferyna 15mg, wyciąg z z dzikiej róży 15mg.
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 Przeciwwskazania

nie stosować u osób z nadwrażliwością na białko mleka krowiego.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Suplement diety
powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej
#℣佐⌡⌀㔀ⴀ㈀㔀 猀琀漀瀀渀椀 䌀攀氀猀樀甀猀稀愀⌡⍃倣℣, w suchym miejscu. Produkt zawiera substancję słodzącą. Bez dodatku cukru. Produkt zawiera naturalnie
występujące cukry. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
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