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Sinulan Forte 0,45 g 60 tabletek
 

Cena: 59,53 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,45 g

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 Forte to suplement diety specjalnie stworzony dla wsparcia dróg oddechowych oraz układu odpornościowego.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Sinulan Forte to suplement diety specjalnie stworzony dla wsparcia dróg oddechowych oraz układu odpornościowego.

Ekstrakty z bzu czarnego i dziewanny wielkokwiatowej wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu odpornościowego.

Ekstrakty z pelargonii afrykańskiej i dziewanny wielkokwiatowej zwiększają komfort oddychania.

Ekstrakty z dziewanny wielkokwiatowej oraz werbeny pospolitej pomagają w przypadku występowania łaskotania w gardle oraz mają
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przyjemny wpływ na gardło i struny głosowe.

Ekstrakt z bzu czarnego wykazuje działanie przeciwutleniające.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

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

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka powlekana.

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

 

Dzienne zapotrzebowanie:

www.walmarkgroup.com/pl/product/410_sinulan-forte

 

SKŁAD:

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.

 

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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