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Zatogrip Forte, 15 tabletek powlekanych
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 15 sztuk

Postać Tabletki

Producent LEKAM

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Zioła

Opis produktu
 

Wskazania

Tabletki powlekane dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

wsparcie odporności

wsparcie układu oddechowego

Działanie

Ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekar-kiego wspomaga funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, działa kojąco na gardło.

Ekstrakt z korzenia imbiru wspiera utrzymanie wydzielania śluzu w drogach oddechowych oraz wspomaga organizm w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej wspiera układ oddechowy, w tym gardło, aby w naturalny sposób wspomóc jego
funkcjonowanie.

Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Ekstrakt z ziela werbeny wpływa kojąco na jamę ustną i gardło.

Cynk i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
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 1 tabletka raz dziennie, w godzinach porannych, popijając odpowiednią ilością wody.

Skład

Składniki: 1 tabletka
Ekstrakt z korzenia imbiru: 150 mg
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej: 60 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny: 60 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej: 50 mg
Ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego: 50 mg
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego: 50 mg
Cynk: 10 mg
Witamina D: 15 mcg

Skład: substancja wypełniająca (celuloza), ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego (Zingiber officinale), cynk (glukonian cynku), ekstrakt z
ziela werbeny (Verbena officinalis), ekstrakt z kwiatu dziewanny (Verbascum thapsus), ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia.

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej  diety i zdrowego stylu życia. Zrównoważona dieta oraz zdrowy styl życia
są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LEK-AM SP. Z O.O.

Pozwolenie: GIS 06/16
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