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Rodzina Zdrowia Sinopure x 60 tabl
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rodzina Zdrowia Sinopure w postaci tabletek od Silesian Pharma jest produktem na bazie wyciągów roślinnych, który
może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Rodzina Zdrowia Sinopure?
Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w składniki wspomagające pracę układu
oddechowego oraz funkcjonowanie układu odpornościowego. W składzie suplementu diety Rodzina Zdrowia Sinopure znajdują się
ekstrakty roślinne, w tym ekstrakt z dziewanny i czarnego bzu, a także goryczki, werbeny i pelargonii afrykańskiej. Składniki zawarte w
suplemencie diety, w tym szczególnie werbena, pelargonia i dziewanna, wspomagają prawidłową pracę nosa i zatok, a także wspierają
funkcjonowanie gardła i krtani. Zawarty w suplemencie diety ekstrakt z bzu czarnego i dziewanny przyczynia się natomiast do
utrzymania prawidłowej odporności organizmu, a przy tym wspomaga górne drogi oddechowe.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Rodzina Zdrowia Sinopure. W skład każdej tabletki suplementu diety wchodzi 50 mg ekstraktu
z korzenia goryczki żółtej oraz 50 mg ekstraktu z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej, a dodatkowo 50 mg ekstraktu z kwiatu bzu
czarnego oraz 50 mg ekstraktu z ziela werbeny oraz 30 mg ekstraktu z korzenia pelargonii afrykańskiej. Skład suplementu diety
uzupełniają substancje pomocnicze. Można do nich zaliczyć takie składniki jak celuloza mikrokrystaliczna, fosforany wapnia, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana, hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, polidekstroza, dwutlenek krzemu, glikol polietylenowy, talk, dwutlenek tytanu, ryboflawiny oraz błękit brylantowy FCF.

Suplement diety Rodzina Zdrowia Sinopure należy przyjmować według zaleceń producenta i zgodnie ze wskazanym przez niego
dawkowaniem. Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Rodzina Zdrowia Sinopure dziennie. Nie należy przekraczać wskazanej przez
producenta dawki dziennej suplementu diety. Jedno opakowanie prawidłowo przyjmowanego suplementu diety Rodzina Zdrowia
Sinopure powinno wystarczyć na 2 miesiące suplementacji.

Nie w każdym przypadku możliwe jest stosowanie suplementu diety Rodzina Zdrowia Sinopure. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden ze składników preparatu. Nie należy też podawać suplementu diety dzieciom w wieku poniżej
12 lat. Suplement diety Rodzina Zdrowia Sinopure nie jest w stanie zastąpić zróżnicowanych posiłków oraz prowadzenia zdrowego
trybu życia, dlatego nie należy go traktować jako ich zamiennika. Produkt nie może być przyjmowany w dawkach przekraczających
zalecane. Ważny jest też prawidłowy sposób przechowywania suplementu diety. Rodzina Zdrowia Sinopure należy przechowywać w
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taki sposób, aby zabezpieczyć tabletki przed niekontrolowanym dostępem małych dzieci. Suplement diety Rodzina Zdrowia Sinopure
należy przechowywać w temperaturze pokojowej i powinien być odpowiednio chroniony przed działaniem światła oraz wilgoci.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej Gentiana lutea L. DER 5:1, ekstrakt z kwiatów
dziewanny wielkokwiatowej Verbascum thapsiforme L. DER 5:1, ekstrakt z kwiatów bzu czarnego Sambucus nigra L. DER 10:1, ekstrakt
z ziela werbeny pospolitej Verbena officinalis L. DER 5:1, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykanskiej Pelargonium sidoides DER 10:1, substancja wiążąca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa
usieciowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja wypełniająca: polidekstroza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, emulgator: glikol polietylenowy,
substancja przeciwzbrylająca: talk, barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawiny, błękit brylantowy FCF.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej Gentiana lutea L. - 50 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej Verbascum thapsiforme - 50 mg*
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego Sambucus nigra L. - 50 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny Verbena officinalis L. - 50 mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykanskiej Pelargonium sidoides - 30 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
27,78 g

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Sinopure powstał, aby wspomagać funkcjonowanie układu oddechowego: nosa, zatok, gardła i krtani.
Zawiera wyselekcjonowane ekstrakty roślinne z bzu czarnego i dziewanny, które pomagają w utrzymaniu odporności organizmu oraz
korzystnie wpływają na górne drogi oddechowe.

Przeciwwskazania
Produkt przeznaczony dla dzieci od 12. roku życia i osób dorosłych. Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek
składnik produktu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

