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Zatocan forte + witamina C x 30 kaps
 

Cena: 19,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ETHIFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, ekstrakt z kwiatu
dziewanny, ekstrakt z ziela werbeny, ekstrakt z korzenia goryczki, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z liści Andrographis
paniculata, substancje przeciwzbrylające (talk, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), barwnik (chlorofil 0 E140).

1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny 50 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny 50 mg*
Ekstrakt z korzenia goryczki 50 mg*
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata 25 mg
Witamina C 40 mg (50% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Naturalne składniki ZATOCAN Forte® działają korzystnie na górne drogi oddechowe, przede wszystkim na zatoki, gardło i nos. Składniki
preparatu ZATOCAN Forte® pomagają układowi odpornościowemu organizmu w okresie pogorszenia pogody i cięższych warunków
atmosferycznych. Suplement diety Zatocan Forte® przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Nie zaleca się stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.
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Stosowanie
Dzieci od 6 roku życia oraz osoby dorosłe - 1 lub 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Ethifarm Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Ul. Hiacyntowa 39
60-175 Poznań

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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