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Fiorda bomboane de supt cu
propolis 30 cpr PLANTEXTRAKT

Recomandări:

iritație în gât (cu senzație de uscăciune, prurit și/sau durere),
răgușeală,
tuse iritativă,
Recomandări și mențiuni de sănătate:
Mucoasa gâtului este o barieră de protecție împotriva agenților agresivi ai căilor respiratorii. Pentru
a funcționa corespunzător, trebuie hidratată constant și structura sa menținută intactă. Prin urmare,
este important să fie îngrijită zilnic.
Ingredientele produsului FIORDA sunt utile persoanelor cu senzație de gât iritat și tuse seacă.

Ingrediente 1 comprimat pentru supt
6 cpr. de supt
Doza zilnică

Extract de Lichen-de-piatră-islandez 100 mg 600mg
Miere de albine 60 mg 360mg
Extract de propolis 50 mg 300 mg
Extract de Măceș 15 mg 90 mg
Extract de Nalbă-de-grădină 15 mg 90 mg

Lichenul-de-piatră-islandez (Cetraria islandica) are efect calmant și plăcut asupra cavității
bucale, a gâtului, faringelui și corzilor vocale, fiind util în caz de gât iritat și tuse seacă.
Lichenul-de-piatră-islandez (Cetraria islandica) și Măceșul (Rosa canina) susțin sistemul
imunitar, contribuind la starea fizică de bine.

Mod de utilizare:
Adulți și copii de peste 4 ani: 1 - 6 comprimate pe zi.
Comprimatul se menține în gură până la dizolvare. Se recomandă să nu se bea sau să nu se
mănânce cel puțin 30 de minute după dizolvarea comprimatului.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Poate fi consumat de catre femeile însărcinate și care alăptează, cu avizul specialistului.
A se consuma cu prudență de către diabetici

GAMA FIORDA - comprimate pentru supt cu formule originale de ingrediente active 100%
naturale
FIORDA – aromă de coacăze negre
FIORDA – aromă de lămâie
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FIORDA Propolis
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)


