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Prenalen Gardło, pastylki do ssania bez cukru, 16 szt.
 

Cena: 11,89 zł

Opis słownikowy

Marka Prenalen

Postać pastylki do ssania

Producent Polski Lek

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Prenalen Gardło, pastylki do ssania bez cukru, 16 szt.

Opis

Prenalen Gardło pastylki do ssania to formuła stworzona specjalnie z myślą o kobietach w ciąży i karmiących piersią. Oparta o
właściwości naturalnych składników jakimi są propolis i owoc maliny oraz witaminy C, która przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego. Korzystnie wpływa na błony śluzowe gardła i jamy ustnej.

Składniki

Substancje słodzące: izomalt; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, suchy ekstrakt z propolisu, witamina C, proszek malinowy,
aromaty, barwnik: koszenila, mentol. Nie zawiera cukru.

1 pastylka zawiera:
Witamina C 20 mg (25% zalecanego dziennego spożycia)
Suchy wyciąg z propolisu 30 mg
Sok malinowy w proszku 15 mg

Właściwości składników

Malina zawiera naturalnie występujące antyoksydanty, które pomagają we wzmacnianiu funkcji obronnych organizmu
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
Mentol korzystnie wpływa na błony śluzowe gardła i jamy ustnej, dodatkowo posiada właściwości odświeżające.
Propolis działa korzystnie na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.
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Zalecane dzienne spożycie

Zaleca się spożywać od 1 do 5 pastylek dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego i propolis

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 (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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