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Akron Sept Junior 18tabl.d/ssania tabl
 

Cena: 8,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 18 tabl. (blist.)

Postać tabl.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Akron Sept Junior 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.
Tabletki zawierają w swoim składzie olej z owoców rokitnika syberyjskiego (Hippohae rhamnoides L.), który od wieków stosowany jest
na terenach Rosji z uwagi na korzystny wpływ na śluzówkę jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. W preparacie znajduje się wysoka
zawartość witaminy C, która odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Bioflawonoidy z cytrusów dzięki
właściwościom antyoksydacyjnym chronią komórki ciała przed wolnymi rodnikami. Aloes i bioflawonoidy wspomagają odporność
organizmu.

Produkt polecany jest w celu uzupełniania diety dzieci w składniki wspomagające odporność i prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg
oddechowych.

Skład:
Sorbitol (subst. wiążąca), ksylitol (subst. wypełniająca), ekstrakt z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis L.), olej z owoców rokitnika
zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) w proszku (olej z owoców rokitnika, maltodekstryna), laktoza monohydrat (subst. wiążąca)
((mleko (łącznie z laktozą) jest składnikiem alergennym)), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), aromaty: pomarańczowy,
truskawkowy, malinowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), bioflawonoidy cytrusowe (Citrus aurantium), sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (subst. przeciwzbrylająca), talk (subst. przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (subst. przeciwzbrylająca), ekstrakt z aloesu
(Aloe vera) 200:1, baza powłoki (hydroksypropylometyloceluloza (subst. glazurująca), polidekstroza (subst. wypełniająca), dwutlenek
tytanu (barwnik), glikol polietylenowy (emulgator), sól sodowa sacharyny (subst. słodząca), cyklaminian sodu (subst. słodząca), barwniki:
czerwień buraczana, koszenila, ryboflawina.
Zawiera substancje słodzące.

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 3 lat - 1 tabletka 4 razy dziennie. Tabletkę należy ssać powoli (nie rozgryzać) do momentu całkowitego rozpuszczenia się.
Korzystny efekt można zaobserwować po 4 dniach stosowania suplementu.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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