suplement diety, zawiera substancję słodzącą

Sposób użycia:
Dorośli: 1 pastylka do 4 razy na dobę. Ssać powoli.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

GARDŁO

12 pastylek do ssania

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Składniki suplementu diety korzystnie wpływają na:

błony śluzowe gardła i jamy ustnej

Proszek z owoców dzikiej róży wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu oddechowego i odpornościowego.
Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych,
w tym błony śluzowej gardła.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Suplement diety został opracowany z myślą o kobietach ciężarnych
i karmiących piersią. Składniki suplementu diety pomagają w utrzymywaniu
prawidłowego stanu błon śluzowych, w tym błony śluzowej gardła oraz
wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego i odpornościowego.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.
Składniki: substancja słodząca: izomalt, proszek z owoców dzikiej róży,
wyciąg z propolisu, kwas L-askorbinowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, proszek malinowy, koncentrat soku z mango, aromat wiśniowy
naturalny, amid kwasu nikotynowego, koncentrat soku z wiśni, barwnik:
koszenila.
BEZ SZTUCZNYCH AROMATÓW
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.

Preparat może być stosowany przez
diabetyków - cukrzyca nie jest
przeciwwskazaniem do stosowania produktu.

100 g produktu
Wartość energetyczna

Składniki produktu
1 pastylka
Proszek z owoców dzikiej róży 30 mg
Proszek z malin
15 mg
Niacyna
4 mg (25%)*

2 pastylki
60 mg
30 mg

3 pastylki
90 mg
45 mg

4 pastylki
120 mg
60 mg

8 mg (50%)*

12 mg (75%)*

16 mg (100%)*

Witamina C
Wyciąg z propolisu

40 mg (50%)*
60 mg

60 mg (75%)*
90 mg

80 mg (100%)*
120 mg

(mg ekwiwalentu niacyny)

20 mg (25%)*
30 mg

standaryzowany na
(w tym 0,75 mg
2,5% flawonoidów
flawonoidów)
* % Referencyjnej wartości spożycia

(w tym 1,5 mg
flawonoidów)

(w tym 2,25 mg
flawonoidów)

(w tym 3 mg
flawonoidów)

1691 KJ/398 kcal

Tłuszcz, w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone

0,19
0,10

Węglowodany, w tym:
cukry

99,05
1,81

Błonnik

< 0,10

Białko

< 0,20

Sól

< 0,01

