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Sinulan forte x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 53,22 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Sinulan Forte to suplement diety zawierający bogatą i w 100 % naturalną kompozycję składników aktywnych w postaci ekstraktów
roślinnych, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych w tym nosa i zatok.

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej zwiększa komfort oddychania.
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego i kwiatu dziewanny wielkokwiatowej wspiera układ odpornościowy i pomaga w przypadku
występowania łaskotania w gardle.
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej zwiększa fizjologiczną odporność organizmu w przypadku występowania złych
(niekorzystnych) warunków otoczenia. Chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.
Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej wpływa na wzmocnienie i ożywienie organizmu

100 % naturalnych składników aktywnych.
Rygorystycznie sprawdzana jakość składników.

Cechy

100 % naturalne składniki aktywne
wspomagają górne drogi oddechowe (w tym nos i zatoki), komfort oddychania, odporność
pelargonia afrykańska, czarny bez
powyżej 6. roku życia
tylko 1 tabletka dziennie
silnie skoncentrowane ekstrakty roślinne

Składniki
substancje przeciwzbrylające: celuloza, dwutlenek krzemu, talk, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, ekstrakt z korzenia goryczki
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żółtej, ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej, ekstrakt z
korzenia pelargonii afrykańskiej, stabilizatory: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, hydroksypropylometyloceluloza, skrobia
ryżowa, emulgator: estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, substancja przeciwpieniąca: glikol polietylenowy, barwniki: kompleksy
miedziowe chlorofili i chlorofilin, tlenki i wodorotlenki żelaza

Wartości odżywcze Składniki zalecanej dziennej porcji do spożycia: 1 tabletka
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (DER 10:1) 30,0 mg
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 10:1) 50,0 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (DER 5:1) 50,0 mg
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1) 50,0 mg
Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (DER 5:1) 50,0 mg

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka powlekana.

Sposób użycia: tabletkę należy połknąć i popić szklanką wody; produkt należy przyjmować podczas posiłku.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, z dala od miejsc nasłonecznionych i źródeł ciepła; chronić
przed wilgocią i światłem.

Przeciwwskazania
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia. Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Produkt jest przeznaczony dla dzieci w
wieku powyżej 6 lat oraz dorosłych.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Stada Pharm Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
27,0

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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