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Sinulan Forte Junior płyn doustny, 120 ml
 

Cena: 28,25 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 ml

Postać płyn doust.

Producent STADA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety w płynie Sinulan Forte Junior zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, wspomagających funkcjonowanie układu
oddechowego i odpornościowego oraz biotynę pomagającą w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Składniki aktywne pochodzenia naturalnego + biotyna i cynk, wspomagają odporność, komfort oddychania, górne drogi oddechowe.

Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej - zwiększa komfort oddychania.

Ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej - wspiera układ odpornościowy organizmu.

Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego - wykazuje łagodzące działanie na gardło i struny głosowe, pomaga w przypadku
wystąpienia łaskotania w gardle.

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego i kwiatu dziewanny wielkokwiatowej - wpływa na utrzymanie prawidłowo działającego 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.

Cynk - wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego

Biotyna - pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Składniki:
syrop glukozowo-fruktozowy; ekstrakt z kwiatu bzu czarnego; ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej; ekstrakt z korzenia prawoślazu
lekarskiego; ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej; aromat naturalny truskawkowy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; ekstrakt
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z ziela werbeny pospolitej; ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej; substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; substancje
konserwujące: benzoesan sodu (E211) i sorbinian potasu (E202); mleczan cynku; D-biotyna

Składniki zalecanej dziennej porcji do spożycia (5ml)
Ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej (DER 20:1) 50 mg
Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego (DER 4:1) 50 mg
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 4:1) 50 mg
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (DER 4:1) 40 mg
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1) 20 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (DER 4:1) 10 mg
Cynk 1,5 mg (15% RWS)
Biotyna 15 μg (30% RWS)

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 5 ml (1 łyżeczka).

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, z dala od miejsc nasłonecznionych i źródeł ciepła; chronić
przed wilgocią i światłem. 

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.

Opakowanie: 120 ml

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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