SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Sinulan duo forte x 60 tabl powlekanych
Cena: 73,85 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

60 tabl powlekanych

Postać

Tabletki

Producent

WALMARK

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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.
Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia (2 tabletki):
Ekstrakt z ziela nasturcji większej* (DER 7:1) 342,8 mg
Ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego* (DER 10:1) 96 mg
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego* (DER 4:1) 50 mg
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej* (DER 5:1) 50 mg
Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej* (DER 5:1) 50 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej* (DER 4:1) 50 mg
* brak referencyjnej wartości spożycia
Masa netto
Masa netto opakowania: 37,44
Zawartość: 60 tabletek a 624 mg
Charakterystyka
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Sinulan Duo Forte to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które działając dwutorowo wspomagają
funkcjonowanie górnych i dolnych dróg oddechowych, a także układu odpornościowego.
Ekstrakty z nasturcji większej, chrzanu pospolitego, bzu czarnego, werbeny pospolitej, dziewanny drobnokwiatowej,
wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego (górne i dolne drogi oddechowe) oraz układu
odpornościowego.
Ekstrakty z dziewanny drobnokwiatowej i werbeny pospolitej łagodzą podrażnienia gardła, krtani i strun głosowych.
Bezpieczny dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, kobiet w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.
Stosowanie
1-2 tabletki powlekane
Sposób użycia: tabletkę połknąć popić wodą, produkt należy przyjmować podczas posiłku.
Przechowywanie
Produkt przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25ºC, z dala od miejsc nasłonecznionych i źródeł ciepła; chronić
przed wilgocią i światłem; suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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.
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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