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Sinulan Forte Junior, płyn doustny, 120ml
 

cena: 1,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać płyn

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Sinulan Forte Junior to suplement diety w p?ynie zwieraj?cy kompozycj? ekstraktów ro?linnych.

Wskazania
Dla dzieci od 3. roku ?ycia, m?odzie?y oraz doros?ych jako pomoc w utrzymaniu prawid?owego stanu b?on
?luzowych, jako wsparcie dla prawid?owego funkcjonowania uk?adu oddechowego i uk?adu
odporno?ciowego.

Dawkowanie     
 1 ?y?eczka (5ml) preparatu dziennie. Wstrz?sn?? przed ka?dym u?yciem. W opakowaniu znajduje si? miarka
dozuj?ca, która ma pomóc we w?a?ciwym podawaniu produktu.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji produktu.

Sk?ad
 Syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z kwiatu lipy
pospolitej (Tilia vulgaris), ekstrakt z korzenia prawo?lazu lekarskiego (Althaea officinalis), aromat
truskawkowy, regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, ekstrakt z li?ci Andrographis paniculata, ekstrakt z ziela
werbeny pospolitej (Verbena officinalis), ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbascum thapsus),
substancja zag?szczaj?ca: guma ksantanowa, substancje konserwuj?ce: benzoesan sodu (E211) i sorbinian
potasu (E202), mleczan cynku, D-biotyna.

5ml (1 ?y?eczka) produktu zawiera: ekstrakt z kwiatu lipy pospolitej 50mg, ekstrakt z korzenia prawo?lazu
lekarskiego (DER 4:1) 50mg, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 4:1) 50mg, ekstrakt z li?ci Andrographis
paniculata (DER 10:1) 25mg, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5;1) 20mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny
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drobnokwiatowej (DER 4:1) 10mg, cynk 1,5mg (15%)*, biotyna 15µg (30%)*.

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? je?eli wyst?puje nadwra?liwo?? na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
Produkt nie powinien by? spo?ywany przez kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?.

Uwagi
 Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu
cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Przechowywa? w suchym miejscu, w temperaturze poni?ej 25 stopni Celsjusza, z dala od miejsc
nas?onecznionych i ?róde? ciep?a, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Po pierwszym otwarciu produkt nale?y zu?y? w ci?gu maksymalnie 1 miesi?ca.
Wyst?pienie osadu na dnie butelki jest naturalnym objawem i nie stanowi wady jako?ciowej produktu.
Zawiera syrop glukozowo-fruktozowy.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Producent
 Walmark Sp. z o.o.,
ul Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec
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