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Fiorda bomboane junior de supt cu
zmeura 15 cpr PLANTEXTRAKT

Recomandări:

    iritație în gât (cu senzație de uscăciune, prurit și/sau durere),
    răgușeală,
    tuse iritativă,

Simptome care pot fi întâlnite:

    în caz de răceală, alergii, diferite probleme la nivelul gâtului (obstrucție nazală – respirație pe
gură, deviație de sept etc);
    expunere la aer condiționat sau poluare atmosferică

Comprimatele FIORDA JUNIOR - conțin:
Ingrediente    1 comprimat pentru supt
Extract de Lichen-de-piatră-islandez     100 mg
Extract de Tei     18 mg
Lactoferină     6 mg

Lichenul-de-piatră-islandez (Cetraria islandica) și Teiul (Tilia sp.) au efect emolient și plăcut asupra
cavității bucale, a gâtului, faringelui și corzilor vocale, fiind calmante în caz de iritație a gâtului și a
faringelui.
Lactoferina este o proteină din lapte care se regăsește și în salivă, lacrimi și laptele matern, cu
acțiune imunostimulatoare.
Lichenul-de-piatră-islandez conține compuși cu proprietăți de susținere a sănătății sistemului
respirator, a bronhiilor, fiind util în caz de tuse iritativă.

Mod de adminstrare:
Copii peste 4 ani (și adulți): 1 - 6 comprimate pe zi. Comprimatul se menține în gură până la
dizolvare.
Se recomandă să nu se bea sau mănânce cel puțin 30 de minute după dizolvarea comprimatului.

Produsul pot fi folosite și de femei însărcinate și care alăptează.
Produs sigur pentru diabetici! Fără zahăr adăugat.
Contraindicat persoanelor alergice la proteine din lapte.
Atenționări!
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Ingerarea unei cantități mai mari poate avea efect laxativ.
Produsul conține zaharuri naturale.
De reținut!
Mucoasa orală este o barieră de protecție împotriva agenților agresivi, iar dacă este bine hidratată
oferă confort la înghițire și vorbire.
Comprimatele FIORDA formează un film protector pe mucoasele cavității orale, gâtului, laringelui și
corzilor vocale, hidratându-le și asigurând o funcționalitate crescută. Efectul este completat cu
acțiunea imunostimulatoare.
GAMA FIORDA - comprimate pentru supt cu formule originale de ingrediente active 100% naturale

FIORDA – aromă de coacăze negre
FIORDA – aromă de lămâie
FIORDA JUNIOR – aromă de zmeură – cu gust și compoziție special dezvoltate pentru copii (produsul
poate fi utilizat și de adulți)

    COMPRIMATE GUMATE
    GUST PLĂCUT
    EFECT IMEDIAT
    NU ADERĂ DE MUCOASA CAVITĂȚII BUCALE
    PRODUS SIGUR PENTRU FEMEI ÎNSĂRCINATE, CARE ALĂPTEAZĂ, DIABETICI
    ADMINISTRARE DE LA 4 ANI (toate cele 3 forme de prezentare)

 


