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SINULAN FORTE NA ZATOKI 60tabl.
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

WALMARK SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Sinulan Forte, 60tabl.
Sinulan Forte - suplement diety zawierający w swoim składzie kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają funkcjonowanie
układu oddechowego i układu odpornościowego. Preparat przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Właściwości składników:

Ekstrakt z bzu czarnego i dziewanny wielkokwiatowej wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Ekstrakt z pelargonii afrykańskiej i dziewanny wielkokwiatowej wspomagają komfort oddychania.

Ekstrakt z bzu czarnego wykazuje działanie przeciwutleniające

Ekstrakt z dziewanny wielkokwiatowej i werbeny pospolitej wspomagają gardło.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 tabletka, popijając wodą.

Preparat należy przyjmować podczas posiłku.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

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.

Chronić od wilgoci i światła.

Składniki:

substancja przeciwzbrylająca: celuloza, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej
(Verbascum thapsiforme), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis),
ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides), stabilizatory: dwutlenek krzemu, karboksymetyloceluloza, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza; substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe,
talk, barwniki: dwutlenek tytanu, błękit brylantowy FCF, ryboflawiny; trójglicerydy średniołańcuchowe, maltodekstryna.

Składniki w 1 tabletce:

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej DER 10:1: 30 mg

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego DER 10:1: 50 mg

Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej DER 5:1: 50 mg

Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej DER 5:1: 50 mg

Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej DER 5:1: 50 mg

Masa netto: 27 g

 

Producent: Walmark a.s
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