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Sinufridan Zatoki ŚWIAT ZDROWIA, 60 tbl
 

Cena: 28,60 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z wyciągami z bzu czarnego, aceroli, szczawiu, werbeny, perełkowca, pierwiosnka, goryczki i witamina C, które mają
korzystny wpływ na:
- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (bez czarny, witamina C)
- ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (bez czarny, witamina C)
- prawidłową pracę układu oddechowego (bez czarny, werbena)
- ochronę organizmu przed czynnikami zewnętrznymi (werbena)
- funkcjonowanie gardła, krtani i strun głosowych (bez czarny)
- prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych (pierwiosnek)
- uczucie ulgi dla gardła, krtani i strun głosowych (werbena, pierwiosnek)
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina C)

Składniki:
wyciąg z owocu aceroli (Malpighia glabra) standaryzowany na 70% witaminy C, DER:1:0,5-1,5; substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg
z kwiatu pierwiosnka lekarskiego (Primula veris), DER 4:1; wyciąg z ziela szczawiu zwyczajnego (Rumex acetosa L.) DER 4:1; wyciąg z
owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.), DER 4:1; wyciąg z ziela werbeny (Verbena officinalis L.) DER 4:1; wyciąg z kwiatu perełkowca
japońskiego (Sophora Japonica) standaryzowany na 95% rutyny; otoczka [substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza;
emulgator: fosforany magnezu; substancja wypełniająca: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: talk; emulgator: cytrynian trietylenowy;
barwniki: ryboflawina, błękit brylantowy FCF; emulgator: monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)]; wyciąg z korzenia
goryczki żółtej (Gentiana lutea), DER 4:1; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Składnik 3 tabletki % RWS*

Wyciąg z goryczki 18 mg  **
Wyciąg z pierwiosnka 54 mg  **
Wyciąg ze szczawiu 54 mg  **
Wyciąg z bzu czarnego 54 mg  **
Wyciąg z werbeny 54 mg **
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Wyciąg aceroli (w tym witamina C) 342,9 mg (240 mg)  ** (300)
Wyciąg z perełkowca (w tym rutyna) 31,59 mg (30 mg) **

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: 1 tabletka 3 razy dziennie, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie stosować w
okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12. roku życia. U osób do 18. roku życia nie stosować bez konsultacji z lekarzem.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych, masa netto 14,0 g.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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