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SINULAN DUO FORTE 60 tabletek
 

Cena: 40,95 PLN

Opis słownikowy

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSinulan Duo Forte - suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które działając dwutorowo
wspomagają funkcjonowanie górnych i dolnych dróg oddechowych, a także układu odpornościowego. Produkt jest przeznaczony dla
dzieci od 6 roku życia oraz dorosłych.Zalecane spożycieDorośli i dzieci od 6 roku życia: 1-2 tabletki dziennie.Tabletkę należy połknąć i
popić wodą, należy przyjmować podczas posiłku.WażneProdukt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące
piersią.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety.Przechowywać w temperaturze pokojowej.Chronić od światła i wilgoci.Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Składnikisubstancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela nasturcji większej (Tropaeolum majus), 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 drobnokwiatowej (Verbascum thapsus),
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancje przeciwzbrylające: talk, dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: polidekstroza, substancja przeciwzbrylająca: stearynian
magnezu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, trójglicerydy średniołańcuchowe, barwnik: tlenek
żelaza czerwony, maltodekstryna, barwnik: karmina. Sk?adniki 2 tabletki

ekstrakt z ziela nasturcji wi?kszej (DER
7:1)

342,8 mg

ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego
(DER 10:1)

96 mg

ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 4:1) 50 mg

ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER
5:1)

50 mg
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ekstrakt z korzenia goryczki ?ó?tej (DER
5:1)

50 mg

ekstrakt z kwiatu dziewanny
drobnokwiatowej (DER 4:1)

50 mg

ProducentWALMARKTeatralna 9Sosnowiec
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