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Sinulan Forte 60 tabletek
 

Cena: 46,78 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sinulan Forte, 60 tabletek

Sinulan Forte to suplement diety zawierający naturalną kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie
układu oddechowego oraz odpornościowego: ekstrakt z korzenia goryczki oracz ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej zwiększają
komfort oddychania. Ekstrakt z czarnego bzu wspomaga układ odpornościowy oraz wspiera organizm podczas przeziębienia, łagodząc
jego objawy, szczególnie łaskotanie w gardle i chrypę. Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej wspiera układ odpornościowy i łagodzi
podrażnienia jamy ustnej. Ma pozytywny wpływ na gardło i struny głosowe. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci od 6
lat.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu wspierające odporność i górne drogi oddechowe.

Zalecane spożycie

Dzieci od 6. roku życia i osoby dorosłe: 1 tabletka dziennie.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą.
Produkt przyjmować podczas posiłku.
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), składniki otoczki (stabilizatory: hydroksypropylometyloceluloza,
polidekstroza; substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, talk; maltodekstryna, trójglicerydy średniołańcuchowe, barwniki:
dwutlenek tytanu, błękit brylantowy FCF, ryboflawiny), stabilizator: karboksymetyloceluloza; dwutlenek krzemu, stabilizator: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych.
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1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (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 żółtej (DER
5:1) 50mg.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Zawartość netto
60 tabletek (27g)

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