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COSINUS ZATOKI I NOS 30 TABLETEK
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PHARMACY LABORATORIES

Opis produktu
 

Cosinus Zatoki i Nos, 30tabl.
COSINUS to suplement diety będący źródłem ekstraktów z korzenia goryczki, kwiatu dziewanny, kwiatu bzu czarnego, ziela werbeny, liści
Andrographis paniculata - źródła andrografolidów, ryboflawiny oraz witamin A i B12.

Właściwości składników:

Ryboflawina oraz witamina A zawarte w preparacie COSINUS pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Witamina A i witamina B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina B12 pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny.

COSINUS to zestaw wysokiej jakości witaminowo -roślinnych składników zalecanych do suplementacji przez osoby pragnące zadbać o
swój układ odpornościowy oraz dobry stan błon śluzowych górnych dróg oddechowych, w szczególności błon śluzowych zatok i nosa.
Preparat polecany jest także w okresie narażenia na infekcje oraz osobom, u których występują niedobory witamin A, B2, B12 w diecie.

Zalecane dzienne spożycie:

1 tabletka dziennie.
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Składniki:

substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), suchy ekstrakt z korzenia goryczki (Gentiana Lutea L.), suchy ekstrakt z kwiatu
dziewanny (Verbascum thapsus L.), suchy ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus Nigra L.), suchy ekstrakt z ziela werbeny (Verbena
officinalis L), skrobia ziemniaczana, suchy ekstrakt z liści Andrographis paniculata standaryzowany na zawartość 98% andrografolidów
(Andrographis paniculata (Burm.f). Nees), substancja przeciwzbrylająca (sól magnezowa kwasu tłuszczowego - stearynian magnezu),
substancja utrzymująca wilgoć (dwutlenek krzemu), witamina B2 (ryboflawina), witamina A (beta-karoten), witamina B12
(cyjanokabalamina)

Składnik, zawartość w 1 tabletce, % RWS* w 1 tabletce:

Suchy ekstrakt z korzenia goryczki (Gentianae radix), 50 mg (200 mg)**, ----

Suchy ekstrakt z kwiatu dziewanny (Verbasci flos), 50 mg (200 mg)**, ----

Suchy ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), 50 mg (200 mg)**, ----

Suchy ekstrakt z ziela werbeny (Verbanae herba), 50 mg (200 mg)**, ----

Suchy ekstrakt z liści Andrographis paniculata standaryzowany na zawartość  98% andrografolidów, 25 mg w tym 24,5 mg
andrografolidów, ----

Witamina B2 (ryboflawina), 1 mg, 71,43

Witamina A (beta-karoten), 500 mcg ekwiwalentu retinolu, 62,5

Witamina B12 (cyjanokobalamina), 2,5 mcg, 100

*Referencyjne Wartości Spożycia

** Ilość surowca

Uwagi przy stosowaniu:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki.

Nie jest wskazane przyjmowanie preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Nie stosować w przypadku występowania wrzodów żołądka, wrzodów dwunastnicy lub nadkwasoty żołądka. Produkt nie jest
wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. bez konsultacji lekarskiej ze względu na zawartość korzenia
goryczki i wyciągu z Andrographis paniculata. 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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