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Akron Sept 16 tabl.d/ssania TABL 16 tab
 

Cena: 11,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Opakowanie 16 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Akron sept® to tabletki do ssania oparte na unikalnym połączeniu wyciągów roślinnych z aloesu i z korzenia prawoślazu oraz
bioflawonoidów cytrusowych, witaminy C i oleju z owoców rokitnika zwyczajnego. Preparat charakteryzuje się wysoką zawartością
witaminy C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Prawoślaz wpływa korzystnie na utrzymanie prawidłowego stanu jamy ustnej i gardła. Aloes wykazuje korzystny wpływ
na utrzymanie prawidłowych funkcji układu odpornościowego.

Sposób użycia:
1 tabletka 4 razy dziennie. Tabletkę należy ssać powoli (nie rozgryzać) do momentu całkowitego rozpuszczenia się. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Korzystny efekt można zaobserwować po 4 dniach
stosowania suplementu.

Składniki:
substancja wypełniająca:
izomalt, substancja wiążąca: sorbitole, olej z owoców rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) w proszku (olej z owoców
rokitnika, maltodekstryna), laktoza, ekstrakt z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis L.), regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
bioflawonoidy cytrusowe (Citrus aurantium), substancja słodząca: cyklaminiany, aromat: pomarańczowy, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, kwas L-
askorbinowy, ekstrakt z aloesu (Aloe vera) 200:1, substancja słodząca: sacharyny.

Zawiera substancje słodzące.

Dzienna porcja (4 tabletki) zawiera: 
ekstrakt z korzenia prawoślazu – 600 mg, olej z owoców rokitnika – 400 mg, bioflawonoidy cytrusowe – 120 mg, ekstrakt z aloesu – 60
mg, witaminę C – 60 mg (75% referencyjnej wartości spożycia).

Zastosowanie:
produkt polecany jest w celu uzupełniania diety w składniki wspomagające odporność i prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg
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oddechowych. Polecany jest zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Akron sept® może być stosowany przez osoby, które z racji
wykonywanego zawodu narażone są na nadmierny wysiłek głosowy.

Przechowywać:
w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Masa netto: 32 g
Zawartość - 16 tabletek
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