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Sinulan forte junior 120 ml
 

Cena: 32,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z kwiatu lipy pospolitej (Tilia vulgaris), ekstrakt
z korzenia prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis), ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, aromat naturalny truskawkowy,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis), ekstrakt z kwiatu dziewanny
drobnokwiatowej (Verbascum thapsus), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancje konserwujące: benzoesan sodu
(E211) i sorbinian potasu (E202), mleczan cynku, D-biotyna.

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia 5 ml zawiera:

Ekstrakt z kwiatu lipy pospolitej* (DER 20:1) 50 mg
Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego* (DER 4:1) 50 mg
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego* (DER 4:1) 50 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej* (DER 4:1) 40 mg
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej* (DER 5:1) 20 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej* (DER 4:1) 10 mg
cynk 1,5 mg - 15% RWS
biotyna 15 mcg - 30% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Charakterystyka
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Sinulan forte Junior to suplement diety w płynie zawierający kompozycje ekstraktów roślinnych, które wspomagają
funkcjonowanie układu oddechowego i układu odpornościowego oraz biotynę pomagającą w utrzymaniu prawidłowego stanu
błon śluzowych
Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia, młodzieży oraz dorosłych

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

Stosowanie
5 ml (1 łyżeczka) dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od wilgoci i światła.

Producent
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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