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Thonsilan, syrop, 120 ml
 

Cena: 15,86 zł

Opis słownikowy

Marka Thonsilan

Postać syrop

Producent Novascon

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Prawoślaz

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Thonsilan, syrop, 120 ml

THONSILAN - suplement diety, który zawiera składniki wpływające łagodząco na jamę ustną i gardło. Produkt przeznaczony dla dzieci od
4 roku życia.

Skład Thonsilan, syrop, 120 ml

Syrop glukozowo-fruktozowy, woda, ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris), miód

lipowy, aromat, ekstrakt z propolisu, ekstrakt z koszyczka rumianku (Matricaria

recutita), witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowo?ci - kwas cytrynowy,

ekstrakt z korzenia prawo?lazu (Althaea officinalis), ekstrakt z korzenia pierwiosnka

(Primula veris), ekstrakt z korzenia pelargonii (Pelargonium sidoides), cynk (mleczan

cynku), substancje konserwuj?ce - benzoesan sodu, sorbinian potasu.
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Sk?adnik 5 ml % RWS* 10 ml % RWS*
Ekstrakt z ziela
tymianku

85 mg - 170 mg -

Ekstrakt z
propolisu

50 mg - 100 mg -

Ekstrakt z
koszyczka
rumianku

30 mg - 60 mg -

Witamina C 30 mg 37,5% 60 mg 75%

Ekstrakt z
korzenia
prawo?lazu

25 mg - 50 mg -

Ekstrakt z
korzenia
pierwiosnka

20 mg - 40 mg -

Ekstrakt z
korzenia
pelargonii

18 mg - 36 mg -

Cynk 4 mg 40% 8 mg 80%

* % RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Działanie Thonsilan, syrop, 120 ml

Ekstrakt z korzenia pelargonii, ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z korzenia pierwiosnka oraz ekstrakt z koszyczka rumianku wpływają
łagodząco na jamę ustną i gardło.

Witamina C i cynk wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego.

Dawkowanie Thonsilan, syrop, 120 ml

Dzieci od 4 do 9 roku życia: 5 ml dziennie.

Dzieci powyżej 9 roku życia: 10 ml dziennie.

Preparat należy podawać w trakcie lub po posiłku.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe Thonsilan, syrop, 120 ml
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Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
W przypadku przyjmowania antybiotyków należy skonsultować się z lekarzem.
Preparat zawiera propolis. Osoby z nadwrażliwością na produkty pszczele powinny zachować szczególną ostrożność lub skonsultować
się z lekarzem.
Po otwarciu preparat należy spożyć w ciągu 1 miesiąca.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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