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Satorin zatoki fast x 10 tabl musujących
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent PHARMANTA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulatory kwasowości (kwas cytrynowy), węglany sodu), substancja wiążąca (sorbitole), kwas L-askorbinowy (witamina C),
standaryzowane ekstrakty z: ziela werbeny, korzenia goryczki, kwiatu dziewanny, kwiatów bzu czarnego, liści Andrographis paniculata,
aromaty (pomarańczowy, mandarynkowy), koncentrat buraka czerwonego, substancja wiążąca (glikol polietylenowy), cytrynian cynku,
substancja słodząca (sukraloza), barwnik (ryboflawiny).

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Ekstrakt z korzenia goryczki - 60 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny - 60 mg*
Ekstrakt z kwiatów bzu czarnego - 50 mg*
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata - 50 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny - 50 mg*
Cynk - 5 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 40 g
10 tabletek musujących o smaku pomarańczowo-mandarynkowym.

Charakterystyka
Satorin Zatoki Fast to kompozycja 7 składników dobranych z myślą o osobach pragnących wspeiarć funkcjonowanie górnych dróg
oddechowych (do których należą: nos, jama nosowa, zatoki przynosowe, gardło) oraz układu odpornościowego.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 tabletka dziennie.
Tabletkę rozpuścić w 200 ml ciepłej lub zimnej wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić
przed światłem.

Producent
Pharmanta Poland Sp. z o.o.
Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa

Ważne informacje
Zawiera substancję słodzącą.

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.
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