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Verbascon zatoki x 30 tabl
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające: celuloza, sorbitole; ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbascumthapsus L.); ekstrakt z kwiatu
bzu czarnego (Sambucus nigra L.); ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis L.); ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej
(Pelargonium sidoides DC.); ekstrakt z ziela Andrographis paniculata (Andrographis paniculata Wall. ex Nees); ekstrakt z kwiatu
pierwiosnka lekarskiego (Primula officinalis L.); substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza;
substancja wypełniająca: talk; średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe; barwniki: dwutlenek
tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, błękit brylantowy FCF, indygotyna; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy,
poliwinylopirolidon

1 tabletka zawiera:

Kompleks Sinuplant:
Ekstrakt z dziewanny drobnokwiatowej - 40 mg*
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego - 40 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej - 40 mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej - 20 mg*, w tym taniny - 0,9 mg*
Ekstrakt z kwiatu pierwiosnka lekarskiego - 20 mg*

Ekstrakt z ziela Andrographis paniculata - 20 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
21,6 g /30 tabletek po 0,72 g

Charakterystyka

Kompozycja preparatu Verbascon Zatoki oparta jest o składniki pochodzenia naturalnego takich jak ekstrakt z ziela
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Andrographis paniculata, który wspiera mechanizmy obronne organizmu zwłaszcza na poziomie górnych dróg oddechowych.
Unikalny kompleks Siuplant zawiera ekstrakty roślinne (z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej, z kwiatu bzu czarnego, z ziela
werbeny pospolitej, z korzenia pelargonii afrykańskiej, z kwiatu pierwiosnka lekarskiego) o działaniu łagodzącym górne drogi
oddechowe, w tym gardło.
Verbascon Zatoki przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i
karmiące piersią.

Stosowanie
Dzieci powyżej 6 roku życia - zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie, dorośli - zaleca się spożywać 1 tabletkę 1-2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Ważne informacje
Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

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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