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CHOLINEX JUNIOR x 16pastyl. smak MALINOWY
 

Cena: 14,55 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 16 pastyl.

POSTAĆ PASTYLKI DO SSANIA

PRODUCENT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
problemy z głosem, drapanie, suchość, chrypka

Składniki
cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, proszek malinowy 0,45%, witamina C (L - askorbinian sodu), wyciąg z
rumianku, aromat malinowy, wyciąg z liścia mięty pieprzowej, wyciąg z prawoślazu, wyciąg z liści szałwii, wyciąg z ziela tymianku,
mentol, barwnik - kwas karminowy

Wartości odżywcze 3 pastylki (mg) % ZDS 4 pastylki (mg) % ZDS
Porcja do spożycia w
ciągu dnia
Składniki
Witamina C 45 56 60 75
Wyciąg z rumianku 23,4 * 31,2 *
Wyciąg z liścia mięty
pieprzowej

14,1 * 18,8 *

Wyciąg z liści szałwii 10,8 * 14,4 *
Wyciąg z prawoślazu 10,8 * 14,4 *
Wyciąg z ziela
tymianku

5,4 * 7,2 *

*brak ustalonych norm
ZDS (Zalecanego
Dziennego Spożycia)

Stosowanie
Nie należy przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Prowadzenie
zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety jest potrzebne do zachowania prawidłowego stanu zdrowia.
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Preparatu nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Produkt może być stosowany zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4 roku życia.

Zalecane spożycie: Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: Ssać 1 pastylkę, do całkowitego rozpuszczenia. Zalecana do spożycia dzienna
porcja produktu wynosi 4 pastylki, tj. 60 mg witaminy C; Dzieci od 4 do 6 roku życia: Ssać 1 pastylkę, do całkowitego rozpuszczenia.
Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu wynosi 3 pastylki, tj. 45 mg witaminy C.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić od wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość opakowania
56

Opis
Cholinex Junior o smaku malinowym Pastylki do ssania od 4 roku życia 16 sztuk
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