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Sinulan duo forte x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 44,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Sinulan Duo Forte w postaci tabletek powlekanych na bazie ekstraktów roślinnych jest produktem od Walmark, który
może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat. Na co jest Sinulan Duo Forte?
Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w kompleks RespiraPRO® oraz w specjalnie
dobrane ekstrakty roślinne, które wspomagają drogi oddechowe i odporność. W składzie suplementu diety znaleźć można między
innymi ekstrakt z bzu czarnego i kwiatu dziewanny, które przyczyniają się do łagodzenia nieprzyjemnego uczucia w gardle oraz
wspomagają układ odpornościowy. Zawarty w suplemencie diety ekstrakt z ziela werbeny pospolitej przyczynia się do zwiększenia
odporności oraz wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek. Ekstrakt z goryczki żółtej natomiast przyczynia się do wzmocnienia
organizmu.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych Sinulan Duo Forte. W skład 1 tabletki powlekanej wchodzi 171,4 mg ekstraktu z
ziela nasturcji większej oraz 48,0 mg ekstraktu z korzenia chrzanu pospolitego, a oprócz tego 25,0 mg ekstraktu z kwiatu bzu czarnego
oraz 25,0 mg ekstraktu z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej, a także 25,0 mg ekstraktu z ziela werbeny pospolitej i 25,0 mg ekstraktu z
korzenia goryczki żółtej. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Zaliczyć można do nich można celulozę,
karboksymetylocelulozę oraz hydroksypropylometylocelulozę, hydroksypropylocelulozę, a także talk oraz trójglicerydy
średniołańcuchowe, a oprócz tego dwutlenek tytanu, tlenki oraz wodorotlenki żelaza, a poza tym dwutlenek krzemu oraz sole
magnezowe kwasów tłuszczowych.

Suplement diety Sinulan Duo Forte powinien być przyjmowany według zaleceń producenta i w określonych przez niego dawkach.
Zalecane dawkowanie Sinulan Duo Forte w przypadku pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat to 1-2 tabletki
powlekane dziennie. Nie należy przyjmować większej dawki suplementu diety niż zalecana. Tabletki każdorazowo powinny być
przyjmowane w czasie posiłku. Należy połykać je w całości i popijać odpowiednią ilością.

Suplement diety Sinulan Duo Forte posiada przeciwwskazania, więc nie każdy powinien go przyjmować. Produkt nie powinien być
przyjmowany przez osoby nadwrażliwe na chociaż jeden z jego składników. Suplementacja jest przeciwwskazana również w przypadku
kobiet spodziewających się dziecka oraz w okresie laktacji. Tabletki Sinulan Duo Forte nie powinny być też podawane dzieciom w wieku
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poniżej 6 lat. Pacjenci z niedoczynnością tarczycy powinni ewentualną suplementację skonsultować z lekarzem. Suplement diety
Sinulan Duo Forte nie może być stosowany jako substytut zdrowej, zróżnicowanej diety czy zdrowego trybu życia. Nie należy również
przyjmować go w dawkach przekraczających rekomendowane. Produkt należy również w prawidłowy sposób przechowywać, w tym w
szczególności zabezpieczyć go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Suplement diety należy przechowywać w
temperaturze pokojowej, chroniąc go przed światłem i wilgocią.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela nasturcji większej (Tropaeolum majus), ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego
(Armoracia rusticana), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis),
ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbascum thapsus), substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje
przeciwzbrylające: talk, dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: polidekstroza, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, trójglicerydy średniołańcuchowe, barwnik: tlenek żelaza
czerwony, maltodekstryna, barwnik: karmina.

Zawartość w 1 tabletce:

Ekstrakt z korzenia goryczki 50 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny 50 mg*
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny 50 mg*
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata zawierający 98% andrografolidów 25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
13,5 g.

Charakterystyka
SINULAN FORTE to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają funkcjonowanie układu
oddechowego i układu odpornościowego.

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

Stosowanie
Dzieci od 6 r.ż. i osoby dorosłe - 1 tabletka powlekana.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Produkt przyjmować podczas posiłku.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy
Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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.
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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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