GARDIMAMA
suplement diety
20 pastylek do ssania
GARDIMAMA – pastylki do ssania na bazie naturalnych składników, w których cukier zastąpiono izomaltem.
Składniki zawarte w produkcie działają wspomagająco na podrażnione gardło i wzmacniają odporność.
Produkt bezpieczny dla kobiet w ciąży i matek karmiących oraz chorych na cukrzycę.
Porost islandzki, propolis – korzystnie wpływają na łagodzenie objawów kaszlu, spowodowanego
podrażnieniem błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła.
Czarny bez – wspomaga układ immunologiczny odpowiadający za ochronę przed infekcjami.
Malina zawiera naturalnie występujące antyoksydanty.
Cynk i naturalna witamina C z owoców dzikiej róży pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego (przy spożyciu min. 2 pastylek dziennie).
Składniki: substancja słodząca - izomalt, glukonian cynku; regulator kwasowości – kwas cytrynowy, wyciąg z
porostu islandzkiego, wyciąg z propolisu, sproszkowany sok z malin, wyciąg z owocu czarnego bzu, wyciąg z
owocu dzikiej róży, naturalny aromat malinowy, barwnik – koszenila E120.
Składniki
Wyciąg z porostu islandzkiego (Lichen islandicus) DER 1-2:1
Wyciąg z propolisu
Sproszkowany sok z malin
Wyciąg z owocu czarnego bzu (Sambucus nigra L.) DER 10:1
Wyciąg z owocu dzikiej róży (Rosa canina L.) DER 20:1,
Zawierający nie mniej niż 70% wit.C
Cynk

2 pastylki
30 mg
30 mg
30 mg
20 mg
20 mg
14 mg (*17,5%)
5 mg (*50%)

4 pastylki
60 mg
60 mg
60 mg
40 mg
40 mg
28 mg (*35%)
10 mg (*100%)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Zalecane spożycie: zaleca się spożywać od 2 do 4 pastylek dziennie. Pastylki do ssania zawierają substancję
słodzącą: mogą być stosowane przez diabetyków.
Ostrzeżenia: nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
przeczyszczający.
Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Opakowanie zawiera 2 blistry po 10 tabletek.
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