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Cholinex Junior pastyl.dossan. 16pastyl.
 

Cena: 16,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Cholinex Junior pastylki do ssania to jest preparat, który został stworzony w oparciu o specjalnie dobrane i wyselekcjonowane składniki
ziołowe. Takie, które przede wszystkim działają nawilżająco, tonizująco, osłonowo na błony śluzowe gardła, krtani i jamy ustnej.

Cholinex Junior zawiera w składzie:
rumianek który działa kojąco na delikatną i wrażliwą sluzówkę gardła, krtani i strun głosowych. Szałwia odświeża, działa korzystnie na
gardło, krtań i struny głosowe;
tymianek wspomaga wydzielanie śluzu, dzięki czemu likwiduje uczucie suchości i nawilża wysuszone błony śluzowe górnych dróg
oddechowych, ułatwia odkrztuszanie, odświeża oddech;
prawoślaz powleka i osłania błony śluzowe gardła przed działaniem czynników drażniących.
Mięta działa orzeźwiająco i daje uczucie świeżości.
witamina C wspomaga naturalne mechanizmy obronne organizmu, dlatego zapotrzebowanie organizmu na witaminę C wzrasta
zwłaszcza w okresach sprzyjających przeziębieniu.

Skład:
Cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy - regulator kwasowości, proszek malinowy 0,45%, witamina C (L - askorbinian sodu), wyciąg
suchy z rumianku, aromat malinowy, wyciąg suchy z liścia mięty pieprzowej, wyciąg gęsty z prawoślazu, wyciąg gęsty z liścia szałwi,
wyciąg gęsty z ziela tymianku, mentol, kwas karminowy- barwnik.

3 pastylki zawierają:
Witamina C- 45mg (56 % ZDS)
Wyciąg suchy z rumianku - 23,4 mg*
Wyciąg suchy z liścia mięty pieprzowej - 14,1 mg*
Wyciąg gęsty z liści szałwi - 10,8 mg*
Wyciąg gęsty z prawoślazu - 10,8 mg*
Wyciąg gęsty z ziela tymianku - 5,4 mg*
* brak zalecanego dziennego spożycia
ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie
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Dawkowanie:
dzieci od 4. do 6. roku życia: ssać 1 pastylkę do całkowitego rozpuszczenia, maksymalnie 3 pastylki dziennie;
dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: ssać 1 pastylkę do całkowitego rozpuszczenia, maksymalnie 4 pastylki dziennie.

Przeciwwskazania:
Preparatu nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Przed użyciem zapoznaj się z informacjami, które znajdują się na opakowaniu.
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