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Sinulan noc x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 51,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus), ekstrakt z liści melisy lekarskiej(Melissa officinalis), substancja
przeciwzbrylająca: celuloza, substancja wypełniająca: fosforany wapnia;ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z
ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis),ekstrakt z ziela macierzanki piaskowej (Thymus serpyllum), ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej(Pelargonium sidoides), stabilizatory: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, talk;
trójglicerydy średniołańcuchowe, barwniki: dwutlenek tytanu, indygotyna

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego standaryzowany na zawartość 0,4% flawonoidów - 100 mg*
Ekstrakt z liści melisy lekarskiej - 100 mg*
Ekstrakt z ziela macierzanki piaskowej - 50 mg *
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego - 50 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej - 50 mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej - 30 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Masa netto: 18 g
30 tabletek po 600 mg

Charakterystyka
Sinulan Noc to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które nie tylko wspomagają funkcjonowanie układu
oddechowego i układu odpornościowego, ale również ułatwiają zasypianie i wspomagają głęboki sen.
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Przeciwwskazania
Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w
ciąży i karmiące piersią. Produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia oraz dorosłych.

Stosowanie
1-2 tabletki powlekane.
Sposób użycia:
Tabletkę należy połknąć i popić wodą; produkt należy przyjmować minimum pół godziny przed snem.

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., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Republika Czeska.
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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