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Sinulan Duo Forte 60 tabletek
 

Cena: 62,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: WALMARK Sp.z o.o.

ul.Teatralna 9

41-200 Sosnowiec

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

Sinulan Duo Forte to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które wykazują korzystne, dwutorowe działanie
wspomagające funkcjonowanie dróg oddechowych oraz układu odpornościowego.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Sinulan Duo Forte to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które wykazują korzystne, dwutorowe działanie
wspomagające funkcjonowanie dróg oddechowych oraz układu odpornościowego.

Ekstrakty z bzu czarnego i dziewanny wielkokwiatowej wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu odpornościowego
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Ekstrakt z werbeny pospolitej wspomaga fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego.

Ekstrakty z dziewanny wielkokwiatowej i werbeny pospolitej mają przyjemny wpływ na gardło i struny głosowe. Pomocne są także w
przypadku występowania łaskotania w gardle, przez co zwiększają komfort oddychania.

Ekstrakt z bzu czarnego wykazuje działanie przeciwutleniające.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1-2 tabletki powlekane.

tabletkę należy połknąć i popić wodą; produkt należy przyjmować podczas posiłku.

Produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia oraz dorosłych.

 

Sk?adniki 1 tabletka 2 tabletki

Kompleks RespiraPRO:

- Ekstrakt z ziela nasturcji

wi?kszej (DER 7:1)

- Ekstrakt z korzenia

chrzanu pospolitego

(DER 10:1)

 

171,4 mg

48 mg

 

342,8 mg

96 mg

Ekstrakt z kwiatu bzu
czarnego (DER 4:1)

25 mg 50 mg

Ekstrakt z ziela werbeny
pospolitej (DER 5:1)

25 mg 50 mg

Ekstrakt z korzenia goryczki
?ó?tej (DER 5:1)

25 mg 50 mg

Ekstrakt z kwiatu dziewanny
wielkokwiatowej (DER 5:1)

25 mg 50 mg

 

SKŁAD:

ekstrakt z ziela nasturcji większej (Tropaeolum majus), substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego
(Armoracia rusticana), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis),
ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum thapsiforme), stabilizatory:
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karboksymetyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, talk, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, trójglicerydy średniołańcuchowe.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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