Supliment alimentar cu îndulcitori
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-30 comprimate pentru supt-

Conține extract de eucalipt care
ajută la calmarea durerilor din gât
Ingrediente: îndulcitori: sorbitol, zaharină; vitamina C (acid ascorbic) 100 mg;
stabilizatori: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină; agenți antiaglomeranți: talc,
dioxid de siliciu coloidal, acid stearic, ulei hidrogenat din semințe de bumbac, macrogol;
agent de îngroșare: polivinilpirolidonă; albastru de metilen 3 mg; vitamina B1/clorhidrat
de tiamină 1,4 mg; vitamina B6/clorhidrat de piridoxină 1,3 mg; mentol 0,6 mg; ulei
esențial de Eucalipt (Eucalyptus globulus) 0,5 mg; ulei esențial de lămâie (Citrus limon)
0,5mg; ulei esențial de Cimbru-de-cultură (Thymus vulgaris) 0,5 mg.
Suplimentul alimentar Sanvero - SeptiBlu - comprimate pentru supt – conține
vitamina C, vitaminele B1 și B6, albastru de metilen, uleiuri esențiale de Eucalipt,
lămâie și Cimbru-de-cultură.
Vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și împreună
cu vitamina B6, la funcționarea normală a sistemului imunitar.
Vitaminele B1 și B6 contribuie la metabolismul energetic normal și la funcționarea
normală a sistemului nervos.
Uleiul esențial de Eucalipt (Eucalyptus globulus) contribuie la funcționarea optimă a
tractului respirator.
Eucaliptul și Cimbrul-de-cultură au efect calmant și plăcut asupra gâtului, faringelui
și corzilor vocale, sunt utile în caz de iritație la nivelul gâtului.
Uleiul esențial de Cimbru-de-cultură (Thymus vulgaris) menține respirația proaspătă,
susține expectoraţia și este util în caz de tuse uscată; susține sistemul imunitar.
Doze şi mod de utilizare:
1-2 comprimate pentru supt pe zi, după masă.

Prezentare:
Cutie pliantă din carton conţinând 3 blistere a câte 10 comprimate pentru supt și
prospect.
Atenţionări:
A se citi prospectul înainte de utilizare.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. Consumul excesiv poate
avea efect laxativ.
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi
echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.
A nu se utiliza de către persoanele cu sensibilitate la oricare dintre componentele
produsului.
Produsul conține lactoză! Persoanele cu intoleranță la unele categorii de glucide nu
trebuie să utilizeze acest supliment.
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
Dacă suferiţi de afecțiuni cronice sau urmaţi un tratament medicamentos de lungă
durată, cereţi sfatul consultantului de specialitate înaintea utilizării suplimentului
alimentar.
Consumul acestui supliment în perioada de sarcină sau alăptare se face numai la
recomandarea medicului.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP.).
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