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Sinusal EXTRA x 30 tabl
 

Cena: 16,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt (2,8-3,4:1) z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt (4:1) z ziela
werbeny (Verbenae herba), ekstrakt (4:1) z korzenia pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.), ekstrakt (4:1) z ziela szczawiu (Rumex
crispus L.), substancje przeciwzbrylające – poliwinylopolipirolidon, fosforan diwapniowy, otoczka tabletki (alkohol poliwinylowy, glikol
polietylenowy, talk, barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawina, błękit brylantowy FCF, żółty tlenek żelaza), ekstrakt (4:1) z korzenia goryczki
(Gentiana sino-ornata), ekstrakt (4:1) z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum densiflorum), substancje przeciwzbrylające –
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego - 36,00 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny - 36,00 mg*
Ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego - 36,00 mg*
Ekstrakt z ziela szczawiu - 36,00 mg*
Ekstrakt z korzenia goryczki -12,00 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej - 12,00 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
13,05 g

Charakterystyka
Sinusal Extra zawiera w swoim składzie ekstrakty roślinne z kwiatu bzu czarnego, dziewanny wielkokwiatowej, ziela werbeny, korzenia
pierwiosnka lekarskiego, ziela szczawiu oraz korzenia goryczki. Zawarte w Sinusal Extra ekstrakty wspomagają funkcjonowanie układu
oddechowego i odpornościowego.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem. Osoby ze skłonnością do odkładania się kamieni nerkowych powinny korzystać z produktu ostrożnie.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 razy dziennie po jednej tabletce przed posiłkiem, popić wodą.

Przechowywanie
Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej do 25 ̊ C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
BIOFARM Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań, Polska.

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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