Minunino® respir ușor, comprimate de supt
Supliment alimentar cu îndulcitor
Ingrediente
1 comprimat conține: maltitol (agent de încărcare), sorbitol (îndulcitor), 80mg extract apos uscat 4:1 (maltodextrină din porumb) din tal de
Lichen-de-piatră (Cetraria islandica), 30mg extract uscat 4:1 din fructe de Coacăz-negru (Ribes nigrum), povidona K30 (agent de îngroșare),
acid stearic și talc (agenți antiaglomeranți),10mg vitamina C/acid ascorbic*, aromă de coacăze.
*Doza maximă (8 comprimate) asigură 100% din necesarul zilnic de Vitamina C.
Acțiune
Minunino® respir ușor este un supliment alimentar destinat atât copiilor, cât și adulților. Produsul are efecte benefice în susținerea
sănătății căilor respiratorii superioare, mai ales în sezonul rece, în perioadele de schimbări bruște de temperatură. Se recomandă în
ragușeală, tuse seacă, respirație nazală deficitară (nas înfundat), în cazul persoanelor care vorbesc și cântă mult, celor care își petrec multă
vreme în spații cu aer condiționat sau cu încălzire centrală, pentru fumătorii care au mereu gâtul și gura uscate.
Lichenul-de-piatră, cunosut și sub denumirea de ”muşchi de Islanda”, este o plantă care creşte pe stânci, în zona alpină. Extractul de
Lichen-de-piatră conține cantități mari de mucilagii hidrosolubile care ajută la stimularea și fluidificarea secrețiilor bronșice și au efect
emolient asupra mucoasei cavității bucale și gâtului, calmând iritația și tusea uscată. Astfel, Lichenul-de-piatră protejează mucoasa de
agresiunile factorilor nocivi, iar prin acțiunea expectorantă, este de ajutor pentru menţinerea funcţionării normale a căilor respiratorii.
Extractul din fructe de Coacăz-negru și vitamina C, prin efectul antioxidant pe care îl au, contribuie la funcționarea normală a sistemului
imuntiar și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Mod de utilizare:
Copii cu vârste de peste 6 ani și adulți: câte 1, 2 comprimate de 3-4 ori pe zi.
Comprimatele nu se înghit, se mențin în cavitatea bucală pâna la dizolvare completă.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se depăși porția recomandată consumului zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Conține îndulcitor. Consumul în
exces poate cauza efect laxativ. Atenționare pentru diabetici: 1 comprimat de supt conține 112mg sorbitol (îndulcitor) și 285,5mg maltitol
= 0,033 unitati de pâine. Nu se recomandă utilizarea de către persoanele cu alergie la ingredientele produsului. Produsul este un supliment
alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul
original. A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP).
Mod de prezentare:
Cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate de supt/blister, cu prospect.
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