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Sinulan Forte, 60 tabletek
 

Cena: 59,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,45 g

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Opis produktu
 

SINULAN FORTE to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają funkcjonowanie układu
oddechowego i układu odpornościowego. Zawarty w składzie ekstrakt z korzenia goryczki zawiera substancje goryczkowe. Ekstrakt z
kwiatu dziewanny wpływa korzystnie na gardło i struny głosowe. Czarny bez wspomaga układ odpornościowy. Werbena pomaga w
przyniesieniu ulgi w przypadku podrażnienia gardła i strun głosowych. Ekstrakt z liści Andrographis paniculata wspomaga
funkcjonowanie układu odpornościowego i oddechowego.

Zastosowanie: składniki preparatu wspomagają funkcjonowanie układu oddechowego i odpornościowego. Preparat przeznaczony jest
dla dorosłych i dzieci od 6. roku życia.

Zalecane spożycie: dzieci od 6. roku życia i osoby dorosłe: 1 tabletka dziennie. tabletkę należy połknąć i popić wodą. Produkt
przyjmować podczas posiłku.

Składniki: ekstrakt z korzenia goryczki #℣佐⌡⌀䜀攀渀琀椀愀渀愀攀 爀愀搀椀砀⌡⍃倣℣, ekstrakt z kwiatu dziewanny #℣佐⌡⌀嘀攀爀戀愀猀挀椀 昀氀漀猀⌡⍃倣℣, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego
#℣佐⌡⌀匀愀洀戀甀挀椀 昀氀漀猀⌡⍃倣℣, ekstrakt z ziela werbeny #℣佐⌡⌀嘀攀爀戀愀渀愀攀 栀攀爀戀愀⌡⍃倣℣, ekstrakt z liści Andrographis paniculata zawierający 98% andrografolidów,
celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, sól sodowa karboksymetylocelulozy - stabilizator, stearynian magnezu -
substancja przeciwzbrylająca, hydroksypropylometyloceluloza - substancja glazurująca, polidekstroza - substancja wiążąca, dwutlenek
tytanu - barwnik, ryboflawina - barwnik, talk - substancja przeciwzbrylająca, kwas stearynowy - substancja przeciwzbrylająca,
maltodekstryna, trójglicerydy średniołańcuchowe, błękit brylantowy FCF - barwnik. 1 tabletka zawiera: ekstrakt z korzenia goryczki 50mg,
ekstrakt z kwiatu dziewanny 50mg, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50mg, ekstrakt z ziela werbeny 50mg, ekstrakt z liści Andrographis
paniculata zawierający 98% andrografolidów 25mg.

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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
#℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej #℣佐⌡⌀㔀ⴀ㈀㔀뀀䌀⌡⍃倣℣, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.
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