
FIORDA VOCAL Portocale

Supliment alimentar cu îndulcitor
30 comprimate pentru supt 

Pentru iritații ale gâtului

Citiţi cu atenţie şi în întregime prospectul înainte de administrarea acestui supliment 
alimentar.
- Păstraţi prospectul. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă unui profesionist în domeniu sau sunaţi la 
telefonul consumatorului pus la dispoziţie de PlantExtrakt - 0770448064, de luni până 
vineri, între orele 9-11.

În acest prospect găsiţi informaţii despre:
1.Ingrediente
2.Recomandări şi mențiuni de sănătate 
3.Modul de utilizare
4.Atenţionări  (reacţii adverse posibile, contraindicaţii etc.)
5.Condiţii de păstrare 
6.Caracteristicile ambalajului

1. Ingrediente: 
agenți de umezire: sorbitol, sirop de maltitol, apă purificată; agent de îngroșare: gumă 
arabică; extract apos 0,1-0,5:1 (sorbitol, sorbat de potasiu) de Lichen-de-piatră-islandez 
(Cetraria islandica); extract apos 3-4:1 (sorbitol, sorbat de potasiu) din rădăcină de Nalbă-
mare (Althaea officinalis); acidifianți: acid citric anhidru, acid ascorbic; concentrat de 
Portocale; aromă de Portocale;  hialuronat de sodiu; agent de glazurare: ceară carnauba; 
îndulcitor: sucraloză.

Valoare energetică: 17,20 kJ/ 4,11 kcal/comprimat

Ingrediente 1 comprimat 
pentru supt

Extract de Lichen-
de-piatră-islandez

Extract de Nalbă-mare

Acid hialuronic 

100 mg

50 mg

4 mg

600 mg

300 mg

24 mg

6 comprimate 
pentru supt, 
doza zilnică maximă 

recomandată



2. Recomandări și mențiuni de sănătate:
Mucoasa orală este o barieră de protecție împotriva agenților agresivi, iar dacă este bine 
hidratată oferă confort la înghițire și vorbire. Pentru a funcționa corespunzător, trebuie 
hidratată constant, iar structura sa menținută intactă. Prin urmare, este important ca 
mucoasa orală să fie îngrijită, pentru protecția gâtului și a laringelui.

Prin ingredientele sale (Lichen-de-piatră-islandez și Nalbă-mare) FIORDA VOCAL 
PORTOCALE ajută persoanele care sunt: expuse la frig, aer încălzit sau condiționat, variații 
mari de umiditate și temperatură a aerului, fum de țigară; își folosesc mult vocea, de ex. 
profesori, vocaliști, prezentatori; practică sport, când în mod frecvent aspiră aer pe gură; 
sau care prezintă: uscăciunea gurii; răgușeală; corzi vocale tensionate; tuse. 

Lichenul-de-piatră-islandez (Cetraria islandica L.) și Nalba-mare (Althaea officinalis L.) au 
efect emolient și plăcut asupra cavității bucale, a gâtului, faringelui și corzilor vocale, fiind 
calmante în caz de iritație a gâtului și a faringelui.

Lichenul-de-piatră-islandez (Cetraria islandica L.) conține compuși cu proprietăți de 
susținere a sănătății sistemului respirator, a bronhiilor, fiind util în caz de tuse.

Lichenul-de-piatră-islandez (Cetraria islandica L.) și Nalba-mare (Althaea officinalis L.) 
conțin compuși cu proprietăți de susținere a sistemului imunitar împotriva agenților 
externi, contribuind la starea fizică de bine.

Acidul hialuronic (sub formă de sare de sodiu) este o polizaharidă naturală. Este prezent 
în țesutul conjunctiv, piele și articulații. Acidul hialuronic are capacitatea de a lega apa.

3. Mod de utilizare:
Adulți și copii de peste 4 ani: 1 - 6 comprimate pe zi. Comprimatul se menține în gură 
până la dizolvare. Se recomandă să nu se bea sau să nu se mănânce cel puțin 30 minute 
după dizolvarea comprimatului. 
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Produs sigur pentru femeile însărcinate și care alăptează!
Produs sigur pentru diabetici! FĂRĂ ZAHĂR ADĂUGAT.

4. Atenționări:
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente.
Ingerarea unei cantități mai mari poate avea efect laxativ.
Suplimentele alimentare nu pot substitui o dietă variată, diversificată și un mod de viață 
sănătos.
Produsul conține acid hialuronic.

5.Condiţii de păstrare 
Se păstrează la temperatură de sub 25°C, în loc uscat, protejat de lumină.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor mici!

6. Caracteristicile ambalajului:
Produsul este ambalat în cutie cu 30 de comprimate, 2 blistere a câte 15 comprimate. 
Comprimatele au culoare brun-portocalie și aspect moale.

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe blister şi cutie!
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