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Sinulan Forte, 60 tabletek
 

cena: 49,46 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Sinulan Forte jest suplementem diety zawieraj?cym naturaln? kompozycj? ekstraktów ro?linnych, które
wspieraj? prawid?owe funkcjonowanie uk?adu oddechowego oraz odporno?ciowego.

Ekstrakt z korzenia goryczki oracz ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej zwi?kszaj? komfort oddychania.
Ekstrakt z czarnego bzu wspomaga uk?ad odporno?ciowy oraz wspiera organizm podczas przezi?bienia,
?agodz?c jego objawy, szczególnie ?askotanie w gardle i chryp?.
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej wspiera uk?ad odporno?ciowy i ?agodzi podra?nienia jamy ustnej. Ma
pozytywny wp?yw na gard?o i struny g?osowe.
 
Wskazanie
 Suplementacja diety w sk?adniki aktywne preparatu wspieraj?ce odporno?? i górne drogi oddechowe.

Dawkowanie
 Dzieci od 6. roku ?ycia i osoby doros?e: 1 tabletka dziennie.

Tabletk? nale?y po?kn?? i popi? wod?.
Produkt przyjmowa? podczas posi?ku.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji w ci?gu dnia.

Sk?ad
 Substancja przeciwzbrylaj?ca: celuloza; ekstrakt z korzenia goryczki ?ó?tej (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 afryka?skiej
(Pelargonium sidoides), sk?adniki otoczki (stabilizatory: hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza;
substancje przeciwzbrylaj?ce: kwasy t?uszczowe, talk; maltodekstryna, trójglicerydy ?rednio?a?cuchowe,
barwniki: dwutlenek tytanu, b??kit brylantowy FCF, ryboflawiny), stabilizator: karboksymetyloceluloza;
dwutlenek krzemu, stabilizator: sole magnezowe kwasów t?uszczowych.
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1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej (DER 10:1) 30mg, Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 10:1)
50mg, Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (DER 5:1) 50mg, Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej
(DER 5:1) 50mg, Ekstrakt z korzenia goryczki ?ó?tej (DER 5:1) 50mg.

Przeciwwskazania
- Nadwra?liwo?? na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
- Produkt nie powinien by? spo?ywany przez kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?.

Uwagi
- Preparat przeznaczony jest dla osób doros?ych i dzieci od 6 lat.
 - Zrównowa?ona i zró?nicowana dieta oraz zdrowy styl ?ycia s? podstaw? zapewnienia prawid?owego
funkcjonowania organizmu.
- Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
- Przechowywa? w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedost?pny dla ma?ych
dzieci.
- Chroni? przed ?wiat?em i wilgoci?
 
Podmiot odpowiedzialny
 Walmark Sp. z o.o.
ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
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