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Bonifratrzy - Balsam Jerozolimski® Forte - 200ml
 

Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 200ml

Producent Produkty Bonifraterskie

Opis produktu
 

Balsam Jerozolimski® Forte to suplement diety w postaci syropu o wyjątkowej i unikalnej recepturze, na którą składa się 11 ziół
wzbogaconych kwasem L-askorbinowym. Został stworzony przez Zakon Braci Bonifratrów w trosce o drogi oddechowe i odporność.

Właściwości składników preparatu:
- wspomagają prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych (tymianek, podbiał, dziewanna, pelargonia, sosna)
- ułatwiają odkrztuszanie (tymianek, lipa)
- wspierają właściwą pracę układu odpornościowego (tymianek, czarny bez, dziewanna, melisa, rumianek, witamina C)
- koją podrażnione gardło (porost islandzki, lipa, czarny bez, dziewanna, tymianek, rumianek)tworzy powlokę ochronną, korzystnie działa
na błonę śluzową gardła, krtani i strun głosowych (porost islandzki)

Składniki:
Sacharoza, woda, Balsam Jerozolimski – ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), kwiatu lipy (Tiliae flos), kwiatu
dziewanny (Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen islandicus), ziela tymianku (thymi
herba) oraz ziela melisy (Melissae herba), ekstrakt z balsamowca mirry (Commiphora myrrha), kwas l-askorbinowy (Acidum
ascorbicum), ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej (Pini silvestris gemmae), ekstrakt z podbiału (Tussilago farfara), ekstrakt suchy z
pelargonii (Pelargonium sidoides), substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, guma
ksantanowa.

Składnik 15 ml 30 ml

Ekstrakt złożony - Balsam Jerozolimski® w tym: 600 mg 1200 mg
   ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 210 mg 420 mg
   ekstrakt z kwiatu dziewanny 60 mg 120 mg
   ekstrakt z kwiatu lipy 120 mg 240 mg
   ekstrakt z kwiatu rumianku 60 mg 120 mg

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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   ekstrakt z plechy porostu islandzkiego 60 mg 120 mg
   ekstrakt z ziela tymianku 60 mg 120 mg
   ekstrakt z ziela melisy 30 mg 60 mg
Ekstrakt z balsamowca mirry 105 mg 210 mg
Kwas L-askorbinowy

90 mg (112,5% RWS)
225 mg (225% RWS)

Ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej 75 mg 150 mg
Ekstrakt suchy z pelargonii 45,3 mg 90,6 mg
Ekstrakt z podbiału 30 mg 60 mg

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecana dzienna porcja:
Dzieci powyżej 12. roku życia: 3 razy dziennie po 5 ml.
Dorośli: 3 razy dziennie po 10 ml.

Preparat można przyjmować w naturalnej postaci lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety lub leków.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników.
Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Nie podawać dzieciom do 12. roku życia.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w oryginalnym kartoniku, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem.

Produkt zawiera składniki naturalnego pochodzenia, mogące być przyczyną pojawienia się opalizacji i osadu, co nie wpływa na jakość i
działanie produktu.

Pojemność: 200 ml
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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