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Sinulan Forte Junior, płyn doustny, 120 ml
 

Cena: 37,69 zł

Opis słownikowy

Marka Sinulan

Postać płyn

Producent Walmark

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Sinulan Forte Junior, płyn doustny, 120 ml

Opis

Sinulan Forte Junior to suplement diety zawierający ekstrakty roślinne, które wykazują korzystne kompleksowe działanie na
funkcjonowanie dróg oddechowych (z uwzględnieniem fizjologii nosa i zatok, oskrzeli i płuc) i układu odpornościowego oraz
prawidłowego stanu błon śluzowych.

Składniki

5 ml (1 łyżeczka) zawiera:

 ekstrakt z liści *Andrographis paniculata *25 mg
 ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg
 ekstrakt z lipy pospolitej 50 mg       
 ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego 50 mg
 ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 20 mg
 ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej 10 mg
 cynk 1,5 mg - 15% ZDS*
 biotyna 15 mcg - 30% ZDS*
*ZDS - zalecane dzienne spożycie

Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z kwiatu lipy pospolitej (Tilia
vulgaris), ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis), aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
ekstrakt z liści Andrographis paniculata, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis), ekstrakt z kwiatu dziewanny
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drobnokwiatowej (Verbascum thapsus), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancje konserwujące: benzoesan sodu
(E211) i sorbinian potasu (E202), mleczan cynku, D-biotyna.

Masa netto

120 ml

Właściwości składników

Ekstrakty z bzu czarnego, Andrographis paniculata, werbeny pospolitej, dziewanny drobnokwiatowej. lipy pospolitej i prawoślazu
lekarskiego wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego.
Ekstrakty z Andrographis paniculata, bzu czarnego, dziewanny drobnokwiatowej i lipy pospolitej, a także cynk wspomagają
funkcjonowanie układu odpornościowego.
Ekstrakt z lipy pospolitej pomaga w odkrztuszaniu i działa napotnie.
Ekstrakty z lipy pospolitej, prawoślazu lekarskiego, dziewanny drobnokwiatowej i werbeny pospolitejłagodzą podrażnienia
gardła, krtani i strun głosowych.
Ekstrakty z werbeny pospolitej, bzu czarnego i lipy pospolitej wykazują działanie przeciwutleniające.
Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Zalecane dzienne spożycie

5ml (1 łyżczeka) dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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