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Tantum Natura, smak pomarańczowo-miodowy, 15 pastylek
do ssania
 

Cena: 9,82 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Składniki:

Zanim zacznie się gardła tortura… Cytrus, miód i propolis - słowem sama natura
Tantum Natura powstało w laboratoriach Angelini. Są to żelowe pastylki do ssania, które zawierają to, co w naturze najlepsze:

Propolis
Propolis, czyli naturalną substancję wytwarzaną przez pszczoły, która zawiera szereg wartościowych składników – takich jak:
flawonoidy, olejki eteryczne i mikroelementy.

Witamina C oraz cynk
Witamina C oraz cynk (cynk tylko w cytrynowej wersji smakowej), które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Zgodnie z zasadą zróżnicowanej i zbilansowanej diety, ważne jest aby dieta zawierała Witaminę C, gdyż organizm ludzki nie jest w stanie
jej samodzielnie wyprodukować, oraz Cynk (Zn), ponieważ jest on niezbędny do prawidłowej pracy enzymów.

Miód
Miód ma szerokie zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości układu oddechowego. Działa przeciwzapalnie,
przeciwbakteryjnie, wykrztuśnie i uodparniająco. Jest dobry na przeziębienia i kłopoty z gardłem.
Dzięki temu unikalnemu składowi, miękkie pastylki Tantum Natura, ze wszystkich sił natury, pomagają budować odporność i
powstrzymać nadchodzące zagrożenie!

Gwarancja Angelini
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Składniki Tantum Natura są specjalnie dobierane i badane w laboratoriach Angelini oraz spełniają normy zgodne ze wskazaniami
współczesnej literatury naukowej.

Zastosowanie:

Drapanie w gardle? Coś już tak czujesz? Tantum Natura - Koisz, chronisz, odporność budujesz!
Podrażnione gardło oraz uczucie suchości, trudności z mówieniem i chrypka, pierwsze objawy dyskomfortu w gardle - wszystkie te
kłopoty mogą mieć szereg przyczyn:
  nadmierne mówienie
  przebywanie w klimatyzowanym lub nadmiernie ogrzewanym pomieszczeniu
  wyziębienie organizmu, związane z nieodpowiednim ubiorem w jesienno-zimową pogodę
  dym tytoniowy i zanieczyszczenie środowiska (np. smog)

Niezależnie od przyczyny podrażnienia w gardle, gdy już coś tak czujesz, warto sięgnąć najpierw po tradycyjne, naturalne metody.
Tantum Natura powstało z myślą o tych, którzy cenią sprawdzoną siłę naturalnych składników.
Dzięki ich zawartości, Tantum Natura, łagodzi pierwsze objawy podrażnienia gardła, wspierając jednocześnie odporność!

Dawkowanie:

Tantum Natura to produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Zalecana porcja spożycia, to od 3 do 5 pastylek
dziennie, w razie potrzeby.
Tantum Natura to produkt bezglutenowy.

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/0278.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zachowania dobrego stanu
zdrowia znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Spożycie w nadmiernych ilościach może powodować efekt
przeczyszczający. Nie należy stosować pastylek przy uczuleniu na którykolwiek ze składników.
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