Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Tymianek z podbiałem + witamina C i cynk
producent: Diagnosis

cena: 9.90 zł

Pastylki do ssania o łagodnym, ziołowym smaku.Tymianek ma korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowego
funkcjonowania górnych dróg oddechowych. Witamina C, cynk oraz tymianek wspierają prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego. OPAKOWANIA: • Display 22 opakowania po 12 pastylek •
Opakowanie 24 pastylki PORCJA DZIENNA: 4 pastylki
SKŁADNIKI

w 1 pastylce

%RWS

w 4 pastylkach

%RWS
Wyciąg z ziela tymianku
67,5 mg

-

270 mg

-
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Wyciąg z liści podbiału
67,5 mg

-

270 mg
Witamina C
20 mg

25%

80 mg

100%
Cynk
2,5 mg

25%

10 mg

100%

%RWS - % referencyjnej wartości spożycia
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SKŁADNIKI: cukier; syrop glukozowy; wyciąg z ziela tymianku (Thymus vulgaris L.); wyciąg z liści
podbiału (Tussilago farfara L.); kwas L-askorbinowy (witamina C); aromaty (eukaliptusowy, miodowy,
mentolowy, olejek anyżowy); miód w proszku; glukonian cynku (cynk).
WŁAŚCIWOŚCI: Tymianek z podbiałem + witamina C i cynk to suplement diety w postaci pastylek do ssania.
Tymianek i podbiał wspomagają prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych. Dodatkowo witamina
C i cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
SPOSÓB UŻYCIA: suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.
Ssać powoli po 1 pastylce 4 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Nie stosować po upływie daty
minimalnej trwałości.
PRZECHOWYWANIE: suplement diety należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze
nie wyższej niż 25°C, w suchym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
PRZECIWWSKAZANIA: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować w okresie
ciąży, karmienia piersią oraz u dzieci przed 12 rokiem życia. Tymianek z podbiałem + witamina C i cynk
suplement diety zawiera cukier.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM: data na boku opakowania
ZAWARTOŚĆ: 24 pastylki do ssania
PRODUCENT: Diagnosis S.A. ul. Gen W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, Polska
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