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Sinulan Forte tabl.powl. 0,45 g 30 tabl.
 

Cena: 37,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,45 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sinulan Forte to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają funkcjonowanie układu
oddechowego i układu odpornościowego.

Skład i działanie składników:
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata wspomaga fizjologiczne funkcjonowanie górnych dróg oddechowych (nos, zatoki)
oraz wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego.

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i oddechowego (przynosi ulgę przy podrażnieniu
górnych dróg oddechowych np. podczas kaszlu)
oraz wykazuje działanie przeciwutleniające.

Ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej łagodzi podrażnienia gardła, krtani i strun głosowych
oraz wspomaga działanie układu odpornościowego.

Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej wspomaga fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego ( łagodzi podrażnienia gardła, krtani i
strun głosowych)
oraz wykazuje działanie przeciwutleniające.

Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej wpływa na wzmocnienie i odżywienie organizmu.

Zawartość składników w jednej tabletce:
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata 25 mg

zawierający 98% andrografolidówEkstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej 50 mg
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 50 mg
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Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej 50 mg

Zalecana dzienna porcja do spożycia:
1 tabletka dziennie.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Produkt przyjmować podczas posiłku.
Produkt jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

Przeciwwskazania:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Nie podawać dzieciom poniżej 6 roku życia.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.
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