
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Zatoxin zatoki katar grypa 60 tabl. powl.
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 sztuk

Postać Tabletki

Producent Tactica

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Wskazania

Zatoxin wspomaga prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych i zatok oraz układu odpornościowego.

Działanie

Zatoxin jest suplementem diety, który zawiera idealnie dobraną kompozycję ekstraktów roślinnych i beta glukanu. Naturalne składniki
znajdujące się w goryczce, dziewannie, kwiatach bzu czarnego, werbenie i lukrecji wspomagają nawilżenie błon śluzowych układu
oddechowego i zatok. Składniki te wykazują korzystne, wzajemnie uzupełniające się oddziaływanie na funkcjonowanie zatok, zwłaszcza
w okresie zwiększonego ryzyka wyziębienia organizmu. Ekstrakty roślinne zawarte w produkcie wspierają funkcje samooczyszczające
zatok.

Preparat Zatoxin dzięki dodatkowemu wzbogaceniu w ekstrakt z liści Andrographis paniculata oraz beta glukan z drożdży
Saccharomyces cerevisiae, wspomaga działanie układu odpornościowego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dzieci od 6. roku życia – 1 tabletka dziennie podczas posiłku.

Osoby dorosłe – 1 tabletka 1-2 razy dziennie podczas posiłku.

Skład

Składniki: Zawartość w 2 tabletkach
Ekstrakt z korzenia goryczki: 48 mg*
Ekstrakt z kwiatu dziewanny: 80 mg*
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego: 80 mg*
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 Ekstrakt z korzenia lukrecji: 20 mg*
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata: 40 mg*
Beta-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae: 80 mg*
Witamina B2: 1,4 mg (100% RWS)

(*) dzienne zapotrzebowanie nie zostało ustalone

Uwagi do stosowania

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej i zbilansowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Zawartość 60 tabletek powlekanych – 3 blistry po 20 tabletek.

Sposób przechowywania 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TACTICA
 

Parametry

Wybierz moc 50 mg (0,00 PLN)
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