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Sinudafen x 75 kaps
 

Cena: 48,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 75 kaps

Postać Kapsułki

Producent NORD FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca (celuloza), żelatyna, ekstrakt z kwiatów bzu czarnego Sambucus nigra, ekstrakt z kwiatów dziewanny
Verbascum L., ekstrakt z ziela werbeny Verbena officinalis, ekstrakt z kwiatów lipy Tilia vulgaris, ekstrakt z liści Andrographis paniculata
zawierający 98% andrografolidów, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), ekstrakt z liści mięty
pieprzowej Mentha piperita, barwniki (dwutlenek tytanu, tlenek żelaza, indygotyna, błękit patentowy V).

Zawartość w 1 kapsułce:
Ekstrakt z kwiatów bzu czarnego 55 mg*
Ekstrakt z kwiatów dziewanny 55 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny 50 mg*
Ekstrakt z kwiatów lipy 15 mg*
Ekstrakt z liści Adrographis paniculata: 15 mg*
w tym 98% andrografolidów 14,7 mg*
Ekstrakt z liści mięty pieprzowej 10 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
75 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety SINUDAFEN® kapsułki zawiera unikalny kompleks naturalnych składników roślinnych: kwiatów bzu czarnego,
dziewanny, lipy, ziela werbeny, liści Andrographis paniculata i mięty pieprzowej - SINUS ACTI - stworzony w trosce o kondycję górnych
dróg oddechowych.
Ponadto ekstrakt z kwiatów bzu czarnego, lipy, dziewanny, ziela werbeny oraz liści Andrographis paniculata wspomaga prawidłowe
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funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
1-2 kapsułki, po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać kapsułki w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Nord Farm Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 7a
90-562 Łódź

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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