Minunino® roșu în gât, comprimate de supt
Supliment alimentar cu îndulcitori
Ingrediente
1 comprimat conține:îndulcitor: sorbitol, agent de încărcare: maltitol, extract uscat 4:1 din frunze de Salvie (Salvia officinalis) - 40mg, agenți
antiaglomeranți: talc și stearat de magneziu, agent de îngroșare: povidona K30, Vitamina C/acid ascorbic - 15mg* , extract uscat 4:1 din
plante întregi de Verbină (Verbena officinalis) - 10mg, extract uscat 4:1 din frunze de Lumânărică (Verbascum thapsus) - 10mg, pulbere din
suc din frunze de Aloe (Aloe vera) - 10mg, extract hidroalcoolic uscat 50:1 din pericarp de fructe de Portocal-amar (Citrus aurantium),
conținând 99% bioflavonoide - 5mg, ulei esențial de Lămâi (Citrus limon) - 1,5mg, ulei esențial de eucalipt (Eucalyptus globulus) - 1mg, ulei
esențial de mentă (Mentha piperita) - 1mg. (*Doza maximă - 3 comprimate - asigură 45mg Vitamina C, reprezentând 56,25% din Valoarea
nutrițională de referință cf.Regulamentului 1169/2011).
Acțiune
Minunino® roșu în gât conține un amestec de extracte naturale din plante, care ajută la calmarea iritației gâtului (senzația de uscăciune,
arsură, înghițire dificilă), oferă protecție la nivelul mucoasei faringiene, hidratează gâtul. Iritația gâtului poate fi determinată de aerul rece,
uscat sau poluat, de fumat, de alergeni.
Conținutul bogat în mucilagii hidrosolubile din extractele vegetale, îndeosebi din Aloe vera, îmbunătățește hidratarea gâtului, formează o
peliculă asupra mucoasei cavității bucale și a gâtului, care împiedică acțiunea factorilor nocivi.
Salvia si Aloe vera susțin imunitatea organismului și funcționarea sistemului respirator.
Verbina și Lumânărica acoperă mucoasa cavității bucale și a gâtului cu un strat protector, cu efect de barieră pentru agenții nocivi.
Vitamina C şi bioflavonoidele din citrice contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ.
De asemenea, uleiurile esențiale de Mentă, Eucalipt și Lamâie ajută la calmarea iritației gâtului și oferă o senzație răcoritoare în cavitatea
bucală.
Efectele benefice ale produsului Minunino® roșu în gât constau în calmarea senzației de arsură în gât, durere și dificultate la înghițire prin
formarea un film asupra mucoasei gâtului, care împiedică iritația în continuare, hidratează și împrospătează mucoasele cavității bucale și
gâtului, întărește sistemul imunitar, precum și în apărarea celulelor de sters oxidativ.
Datorită compoziției pe bază de extracte vegetale, Minunino® roșu în gât ajută la menținerea sănătății gâtului în mod natural.
Mod de utilizare:
Copii cu vârste de 6 până la 12 ani: câte 1 comprimat pe zi. Copii cu vârste de la 12 ani-15 ani: 1 comprimat de două ori pe zi. Copii cu vârste
peste 15 și adulți: 1 comprimat de trei ori pe zi. Produsul nu se administreaza mai mult de 3 zile. Comprimatele nu se înghit, se mențin în
cavitatea bucală pâna la dizolvare completă.
Mențiuni şi atenționări speciale:
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. Conține îndulcitor. Consumul în exces poate cauza efect laxativ. 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 lunii înscrise pe ambalaj (EXP).
Mod de prezentare:
Cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate de supt, cu prospect.
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