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Sinulan Duo Forte tabletki powlekane, 60 tbl
 

Cena: 68,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Sinulan DUO Forte zawierający bogatą i 100% naturalną kompozycję ekstraktów roślinnych, w tym opatentowany
kompleks Respira PRO®: ekstrakt z ziela nasturcji większej oraz ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego.

Ekstrakty roślinne zawarte w produkcie wykazują podwójne działanie wspomagające funkcjonowanie dróg oddechowych, a także układu
odpornościowego.

Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej - zwiększa fizjologiczną odporność organizmu w przypadku występowania złych (niekorzystnych)
warunków otoczenia. Chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego i kwiatu dziewanny wielkokwiatowej - wspiera układ odpornościowy i łagodzi nieprzyjemne uczucie w
gardle.

Ekstrakt z goryczki żółtej - wpływa na wzmocnienie i ożywienie organizmu.

Składniki:
Ekstrakt z ziela nasturcji większej (Tropaeolum majus), substancja przeciwzbrylająca: 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), stabilizator:
karboksymetyloceluloza; składniki otoczki (stabilizatory: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza; substancje
przeciwzbrylające: celuloza, talk; trójglicerydy średniołańcuchowe, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza); substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; stabilizator: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Składniki w 1 tabletce:
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
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Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (DER 5:1) - 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

Zalecana ilość w celu uzyskania pozytywnych efektów: 1-2 tabletki dziennie

Sposób użycia:
Tabletkę należy połknąć i popić wodą, przyjmować podczas posiłku.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.

Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia i osób dorosłych.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, z dala od miejsc nasłonecznionych i źródeł ciepła.
Chronić przed wilgocią i światłem.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych

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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