
suplement diety

Ulga dla Gardła Twojego dziecka!

Opakowanie Cena 

16 pastylek 19.43 zł  

  OPIS 
ULGARD® Junior o smaku cytrynowo - pomarańczowym z propolisem dzięki składnikom działa
antybakteryjnie i kojąco na gardło, a także wspomaga odkrztuszanie.

ULGARD® Junior to suplement diety w formie pastylek do ssania. Specjalna kompozycja oparta o
wyselekcjonowane składniki ziołowe wykazujące łagodzący, nawilżający i regenerujący wpływ na
gardło, dodatkowo uzupełniona o witaminę C i cynk. 

Ekstrakty szałwii, prawoślazu i tymianku wykazują łagodzący wpływ na wrażliwą i podrażnioną
śluzówkę gardła i strun głosowych, szczególnie w przypadku chrypki, drapania.
Tymianek i prawoślaz wykazują działanie antybakteryjne.
Substancje śluzowe zawarte w prawoślazie pokrywają nabłonek gardła warstwą ochronną, dając
odczucie właściwego nawilżenia.
Lipa i tymianek wspomagają odkrztuszanie, dzięki czemu utrzymane jest prawidłowe
funkcjonowanie układu oddechowego.
Czarny bez, lipa i rumianek, podobnie jak witamina C i cynk, stanowią składniki wspomagające
naturalne mechanizmy obronne organizmu. dlatego też od lat są one stosowane w tradycyjnych,
domowych sposobach wspierających odporność.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 4 pastylki

Ekstrakt z liści szałwii 45 mg

Ekstrakt z korzenia prawoślazu 45 mg

Ekstrakt z kwiatostanu lipy 40 mg

Ekstrakt z koszyczka rumianku 32 mg

Ekstrakt z ziela tymianku 25 mg

Ekstrakt propolisu 21 mg

Ekstrakt z owoców czarnego bzu 15 mg

Witamina C 50 mg (63%*)

Cynk 6 mg (60%*)



*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy –
wit. C, ekstrakt z liści szałwii, ekstrakt z korzenia prawoślazu, glukonian cynku – cynk, ekstrakt z
kwiatostanu lipy, ekstrakt z koszyczka rumianku, ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt propolisu,
aromat, ekstrakt z owoców bzu czarnego, mentol, barwnik – kurkumina.

  PRZEZNACZENIE 
Przeznaczenie:  suplementacja polecana dla dzieci powyżej 4 roku życia ,w sytuacjach podrażnienia
błon śluzowanych gardła i strun głosowych oraz w przypadku uczucia suchości, chrypki oraz
naturalne nawilżenie i działanie kojąco-osłaniające; również w okresie jesienno-zimowym.

Uwaga: Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Stosować ostrożnie u młodszych dzieci (ryzyko zakrztuszenia). Stosować w obecności osoby dorosłej
(rodzic, opiekun).

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: stosować do 4 pastylek dziennie. Ssać powoli po 1 pastylce, aby
uwalniające się substancje  działały jak najdłużej na błony śluzowe. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.


