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Sinuxin Duo x 30 kaps (20 kaps na dzień i 10 kaps na noc)
 

Cena: 32,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki kapsułki na dzień:
żelatyna, ekstrakt z kwiatów bzu czarnego, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej, ekstrakt z kwiatów dziewanny, ekstrakt z ziela tymianku,
ekstrakt z kwiatów pierwiosnka, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.
Składniki kapsułki na noc:
żelatyna, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej, ekstrakt z liści melisy, ekstrakt z kwiatów bzu czarnego, ekstrakt z owoców bzu czarnego,
witamina C, rutozyd, bioflawonoidy cytrusowe, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, indygotyna.

Zawartość w 2 kapsułkach na dzień:

ekstrakt z kwiatów bzu czarnego 220 mg*
ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 220 mg*
ekstrakt z kwiatów dziewanny 220 mg*
ekstrakt z ziela tymianku 160 mg*
ekstrakt z kwiatów pierwiosnka 70 mg*
ekstrakt z korzenia goryczki żółtej 40 mg*

Zawartość w 1 kapsułce na noc:

ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 110 mg*
 ekstrakt z liści melisy 100 mg*
ekstrakt z kwiatów bzu czarnego 80 mg*
ekstrakt z owoców bzu czarnego 70 mg*
rutozyd 50 mg*
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 witamina C 45 mg (56,25% RWS)
 bioflawoniody cytrusowe 10 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - referencyjna wartość spożycia

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (20 kapsułek na dzień i 10 kapsułek na noc) - brak masy netto na opakowaniu

Charakterystyka
Preparat pochodzenia roślinnego do stosowania w schorzeniach zatok.
Suplement diety przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
Zalecana do spożycia dzienna porcja:
2 x kapsułka na dzień, 1 x kapsułka na noc

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

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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