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Sinulan Duo Forte, 60 tabl zatoki katar grypa
 

cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 sztuk

Postać Tabletki

Producent WALMARK

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Wskazania

Sinulan Forte to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają funkcjonowanie układu
oddechowego i układu odpornościowego.

Działanie

Ekstrakty z Andrographis paniculata, bzu czarnego, dziewanny drobnokwiatowej, werbeny pospolitej wspomagają fizjologiczne
funkcjonowanie układu oddechowego oraz układu odpornościowego.

Ekstrakty z dziewanny drobnokwiatowej i werbeny pospolitej łagodzą podrażnienia gardła, krtani i strun głosowych.

Ekstrakty z werbeny pospolitej i bzu czarnego wykazują działanie przeciwutleniające.

Zalecana do spożycia dzienna porcja1 tabletka powlekana

Skład

Substancja przeciwzbrylająca: celuloza, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny
drobnokwiatowej (Verbascum thapsus), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena
officinalis), ekstrakt z liści Andrographis paniculata (zawierający 98% andrografolidów), nośnik: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, stabilizatory: kwasy tłuszczowe, talk, barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawiny, błękit brylantowy FCF, trójglicerydy
średniołańcuchowe, maltodekstryna.

Składniki: 1 tabletka
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 Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej DER 10:1: 30 mg
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego DER 10:1: 50 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej DER 5:1: 50 mg
Ekstrakz z ziela werbeny pospolitej DER 5:1: 50 mg
Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej DER 5:1: 50 mg

Uwagi do stosowania

Tabletkę należy połknąć i popić wodą; produkt należy przyjmować podczas posiłku.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 tabletki powlekane.

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

Skład

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia:

1 tabletka

Kompleks RespiraPRO

Ekstrakt z ziela nasturcji większej (DER 7:1) - 171,4 mg

Ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego (DER 10:1) - 48,0 mg

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 4:1) - 25,0 mg

Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1) - 25,0 mg

Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (DER 5:1) - 25,0 mg

Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (DER 4:1) - 25,0 mg

Składniki: ekstrakt z ziela nasturcji większej (Tropaeolum majus), substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z korzenia chrzanu
pospolitego (Armoracia rusticana), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena
officinalis), ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum thapsiforme),
stabilizatory: karboksymetyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, talk; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza,
trójglicerydy średniłańcuchowe.

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i
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 zdrowy tryb życia. Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: WALMARK
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