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Fiorda Vocal MD o smaku owoców leśnych, 30 pastylek
 

Cena: 15,61 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl. (2x15)

Postać pastyl.do ssania

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Fiorda® Vocal
suplement diety

Błona śluzowa jamy ustnej stanowi barierę ochronną przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, dlatego tak ważne jest utrzymanie
jej w dobrej kondycji, poprzez zapewnienie jej prawidłowego nawilżenia.

Składniki preparatu stanowią uzupełnienie codziennej diety dla osób:

przebywających w suchych, ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach,
  pracujących głosem – szczególnie dla nauczycieli, wokalistów, mówców, prezenterów,
  przebywających w warunkach zmiennej wilgotności i nagłych wahań temperatury,
  uprawiających sport – gdy często oddychamy przez usta,
  mających kontakt z dymem papierosowym,
  z uczuciem suchości w ustach,
  z chrypką,
  z nadwyrężonymi strunami głosowymi.

-porost islandzki – zawiera substancje śluzowe, które tworzą ochronną powłokę, korzystnie działając na błonę śluzową gardła, krtani i
strun głosowych. Działa kojąco i łagodząco. Wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego,
-prawoślaz – wpływa naprawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych – stosowany jest jako środek powlekający i osłaniający
błonę śluzową gardła i krtani,
-kwas hialuronowy – (w postaci soli sodowej) jest naturalnym mukopolisacharydem, występującym m.in. w tkance łącznej, skórze,
stawach, ścianach naczyń krwionośnych. Cechą kwasu jest zdolność wiązania i zatrzymywania cząsteczek wody.
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Składniki

Fiorda o smaku owoców leśnych: substancja żelująca – guma arabska, substancja utrzymująca wilgoć – sorbitole, substancja
utrzymująca wilgoć – syrop maltitolowy, woda, wyciąg wodny z porostu islandzkiego (Cetraria Islandia L.), gęsty wodny wyciąg z
prawoślazu (Althaeaofficinalis L.), aromat owoców leśnych, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, sól sodowa kwasu hialuronowego,
substancja glazurująca – wosk Carnauba, substancja słodząca – sukraloza.

Ostrzeżenie

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do
spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb
życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu suchym w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent

Wyprodukowano w Szwajcarii dla: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
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