Floradix Gardło
Suplement diety
 Syrop ziołowy
 Tymianek i olejek eukaliptusowy działają kojąco na jamę ustną i gardło
Składniki:
Ziołowe wyciągi wodne i destylaty (33,4%), tj. 10 ml w 30 ml produktu i 16,7 ml w 50 ml, z:
 tymianku (Thymus vulgaris),
 kwiatów rumianku (Matricaria recutita),
 kwiatów lipy (Tilia cordata),
 anyżu gwiazdkowego (Pimpinella anisum),
 kminku (Carum carvi),
 owoców kopru włoskiego (Foeniculum vulgare),
 szyszek chmielu (Humulus lupulus),
 ziela rdestu ptasiego (Polygonum aviculare).
Sacharoza, miód.
Ekstrakty z:
 słodu z jęczmienia,
 pędów kosodrzewiny (Pinus mugo),
 korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra).
Olejki:







z pędów kosodrzewiny (Pinus mugo),
z anyżu gwiazdkowego (Illicium verum),
z owoców kopru włoskiego (Foeniculum vulgare),
cytrynowy (Citrus limon),
eukaliptusowy (Eucalyptus globulus),
miętowy (Mentha piperita).

Substancja zagęszczająca: alginian sodu.
Floradix GARDŁO jest ziołowym syropem zawierającym wyciągi i destylaty z wielu ziół, jak również
z czystego miodu i słodu, które wykazują dobroczynne działanie na błony śluzowe górnych dróg
oddechowych,.
Składniki zawarte w ekstraktach i wyciągach ziołowych przyczyniają się do wytwarzania śluzu
w obrębie górnych dróg oddechowych, co wspomaga nawilżanie i działa kojąco na błony śluzowe.
Floradix GARDŁO syrop ziołowy pomaga ukoić podrażnione gardło oraz jamę ustną poprzez działanie
wyciągów i destylatów z tymianku, anyżu, kopru włoskiego i olejku eukaliptusowego, które sprawiają,
że jest popularny wśród piosenkarzy i osób przemawiających publicznie.
Floradix GARDŁO zalecany jest również osobom, które mają kontakt z drażniącymi substancjami
zanieczyszczającymi powietrze, takimi jak dym papierosowy, kurz, opary i spaliny.
Zastosowanie:
• w momentach uczucia drapania i dyskomfortu w gardle,
• dla palaczy,
• w celu nawilżenia gardła,
• dla osób przebywających w zadymionych i zakurzonych pomieszczeniach,
• przed, oraz w trakcie, sezonu zimowego.

Zalecana do spożycia porcja dzienna:
Dorośli: 2 łyżeczki (10 ml) 3 do 5 razy dziennie.
Dzieci powyżej 6 lat: 1 łyżeczka (5 ml) 3 do 5 razy dziennie.
Ważne:
Produkt rozpuścić w ustach i poczekać, aż w naturalny sposób rozpłynie się po jamie ustnej i gardle.
Nie połykać od razu. Po takim użyciu nie należy jeść ani nie pić przez pewien czas. Produkt bez
konsultacji z lekarzem nie powinien być stosowany dłużej niż przez 6 tygodni.
Kobiety w ciąży i okresie laktacji przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się
z lekarzem.
Zawiera lukrecję - nie może być spożywany w nadmiernych ilościach przez osoby cierpiące na
nadciśnienie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.
Produkt nie zawiera alkoholu, substancji dodatkowych w tym konserwujących.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest
zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia.
Nie pić bezpośrednio z butelki. Aby zapobiec zepsuciu, otwartą butelkę należy zamknąć natychmiast
po użyciu i umieścić w lodówce. Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 4 tygodni.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać nieotwartą butelkę w chłodnym i suchym miejscu (15–25°C).
Zawartość składników charakteryzujących produkt:
Nazwa składnika
Ziołowe wyciągi wodne i destylaty:
tymianek, kwiat rumianku, kwiat
lipy, anyż, owoc kminku,
owoce kopru włoskiego, szyszki
chmielu, ziele rdestu ptasiego

Zawartość w zalecanej porcji dziennej
w 30 ml
w 50 ml

12,8 g

21,3 g

ekstrakt z pędów kosodrzewiny
ekstrakt z korzenia lukrecji

0,15 g
77 mg

0,26 g
128,3 mg

olejek z pędów kosodrzewiny,
z anyżu gwiazdkowego, z owoców
kopru włoskiego, cytrynowy,
eukaliptusowy, miętowy

44 mg

73 mg

