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Laryng Up Junior tabl.dossania 16tabl.(2bl
 

Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)

Postać tabl.do ssania

Producent RECORDATI POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Laryng Up Junior
Postać: tabl.do ssania
Dawka: -
Opakowanie: 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)
Skład: Substancja słodząca: sorbitol; laktoferyna (30 mg); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu; witamina C (15 mg); aromaty: aromat pomarańczowy. Zawartość substancji odżywczych:1 tabletka zawiera:
Laktoferyna 30 mg Witamina C 15 mg
Działanie: Laryng Up Junior to suplement diety, którego skład i kompozycja smakowa zostały opracowane z myślą o młodszych
pacjentach. Laryng Up Junior zawiera laktoferynę i witaminę C, które mają na celu wspomaganie prawidłowego funkcjonowania jamy
ustnej i gardła.Laktoferyna – to białko naturalnie występujące w mleku, gdzie po raz pierwszy zostało wykryte. Laktoferyna to również
jeden z bardzo ważnych składników mleka karmiącej matki. To właśnie między innymi dzięki zawartości laktoferyny przypisuje się mu
tyle wyjątkowych właściwości. Laktoferyna występuje w naszym organizmie m.in. w ślinie, gdzie pełni wiele ważnych funkcji
fizjologicznych. Podając laktoferynę miejscowo, tj. w postaci tabletki do ssania, naśladuje się naturalnie występujące mechanizmy
obronne mające na celu wspomaganie prawidłowego funkcjonowania jamy ustnej i gardła. W ostatnich latach wiele badań poświęcono
zagadnieniom związanym z laktoferyną i już dziś wiemy, że posiada ona wiele unikalnych właściwości prozdrowotnych, a świat nauki
ciągle poszukuje nowych wskazań dla tej substancji. Dzięki specjalnie opracowanym technikom izolacji laktoferyny z mleka krowiego
możemy już dziś cieszyć się suplementami diety opracowywanymi na jej bazie.Witamina C – jest ważnym składnikiem dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wykazuje działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu pomaga zapobiegać szkodliwemu
działaniu wolnych rodników.
Wskazania: Laryng Up Junior zawiera laktoferynę i witaminę C, które mają na celu wspomaganie prawidłowego funkcjonowania jamy
ustnej i gardła.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na białka mleka krowiego lub na którykolwiek ze składników preparatu. Podczas ciąży oraz w okresie
karmienia piersią stosować po konsultacji z lekarzem.
Dawkowanie: Ssać po 1 tabletce 4 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie
może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety.
Uwagi: Laryng Up Junior, podobnie jak wszystkie tabletki do ssania może być podawany dzieciom, które potrafią prawidłowo i
bezpiecznie ssać tabletkę.Zaleca się, aby tabletki do ssania podawać dzieciom pod nadzorem osób dorosłych. Ze względu na
specyficzną strukturę tabletki jej brzegi mogą być nieznacznie ukruszone, a na jej powierzchni można niekiedy zaobserwować plamki.
Nie stanowi to wady jakościowej produktu. Z uwagi na zawartość sorbitolu spożycie w nadmiernych ilościach może działać
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