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Verbascon ZATOKI 30 tabletek
 

Cena: 12,95 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent POLSKI LEK

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Verbascon Zatoki 30 tabletek

Kompozycja preparatu Verbascon Zatoki oparta jest o działanie składników pochodzenia naturalnego takich jak ekstrakt z ziela
Andrographis paniculata, który wspiera mechanizmy obronne organizmu zwłaszcza na poziomie górnych dróg oddechowych. Unikalny
kompleks Sinuplant zawiera ekstrakty roślinne (z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej, z kwiatu bzu czarnego, z ziela werbeny pospolitej,
z korzenia pelargonii afrykańskiej, z kwiatu pierwiosnka lekarskiego) o działaniu łagodzącym górne drogi oddechowe, w tym gardło.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
Dzieci powyżej 6 roku życia-zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie, dorośli-zaleca się spożywać 1 tabletkę 1-2 razy dziennie. Tabletkę
należy połknąć i popić wodą.

Składniki
W związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi w zakresie stosowania dodatku do żywności ditlenku tytanu (E 171) informujemy, że
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r., żywność zawierająca ditlenek tytanu (E 171) wprowadzona
przez producenta do obrotu do dnia 07.08.2022 r. może pozostać na rynku do końca terminu przydatności do spożycia lub daty
minimalnej trwałości.

Wobec powyższego, w ofercie sprzedażowej apteki internetowej Gemini, do wyczerpania zapasów, może występować żywność, w tym
suplementy diety, zawierające ditlenek tytanu (E 171).

Substancje wypełniające: celuloza, sorbitole; ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbascum thapsus L.); ekstrakt z kwiatu
bzu czarnego (Sambucus nigra L.); ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis L.); ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej
(Pelargonium sidoides DC.); ekstrakt z ziela Andrographis paniculata (Andrographis paniculata Wall. ex Nees); ekstrakt z kwiatu
pierwiosnka lekarskiego (Primula officinalis L.); substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza;
substancja wypełniająca: talk; średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, błękit
brylantowy FCF, indygotyna; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon.
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tabletka zawiera: ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej 40mg, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 40mg, ekstrakt z ziela werbeny
pospolitej 40mg, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 20mg w tym taniny 0,9mg, ekstrakt z kwiatu pierwiosnka lekarskiego 20mg,
ekstrakt z ziela Andraphis paniculata 20mg.

Ważne wskazówki

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Chronić przed światłem.
Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.
Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

Producent
Polski lek A.A.,
ul.Chopina 10,
34-100 Wadowice.
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