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Zatogrip forte 12+ x 15 tabl powlekanych
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia imbiru, ekstrakt z werbeny pospolitej, ekstrakt z kwiatów dziewanny, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej,
ekstrakt z pierwiosnka lekarskiego, ekstrakt z kwiatów bzu czarnego, cynk 10 mg , witamina D ,substancja wypełniająca: celuloza,
substancja wypełniająca: sol sodowa karboksymetylocelulozy, polidekstroza, maltodekstryna, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, trójglicerydy średniołańcuchowe, barwniki (tlenki i wodorotlenki żelaza)

1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z korzenia imbiru 150 mg*
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 60 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny 60 mg*
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 50 mg*
Ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego 50 mg*
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
Cynk 10 mg (100% referencyjnej wartości spożycia na cynk)
Witamina D 15 mcg (300% referencyjnej wartości spożycia na witaminę D)

Masa netto
12,07 g

Charakterystyka
Tabletki powlekane dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.
Preparat do postępowania dietetycznego w stanach:
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grypy i przeziębienia
nieżytu nosa i zatok

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, w godzinach porannych. W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję do
spożycia. Tabletkę należy połknąć popijając odpowiednią ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C) w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am
ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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