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Sinulan Forte, tabletki powlekane, 60 szt.
 

Cena: 69,19 zł

Opis słownikowy

Marka Sinulan

Postać tabletki

Producent Walmark

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Goryczka

Opis produktu
 

Opis Sinulan Forte, tabletki powlekane, 60 szt.

Opis

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

Składniki

Ekstrakt z korzenia goryczki (Gentianae radix), ekstrakt z kwiatu dziewanny (Verbasci flos), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambuci
flos),ekstrakt z ziela werbeny (Verbanae herba), ekstrakt z liści Andrographis paniculata zawierający 98% andrografolidów, celuloza
mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, sól sodowa karboksymetylocelulozy - stabilizator, stearynian magnezu - substancja
przeciwzbrylająca, hydroksypropylometyloceluloza - substancja glazurująca, polidekstroza - substancja wiążąca, dwutlenek tytanu -
barwnik, ryboflawina - barwnik, talk - substancja przeciwzbrylająca, kwas stearynowy - substancja przeciwzbrylająca, maltodekstryna,
trójglicerydy średniołańcuchowe, błękit brylantowy FCF – barwnik.

Skład zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia:

  

Składnik

  

Zawartość w porcji dziennej (1 tabletka
powlekana)
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Ekstrakt z korzenia goryczki 50 mg

  

Ekstrakt z kwiatu dziewanny

  

50 mg

  

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego

  

50 mg

  

Ekstrakt z ziela werbeny

  

50 mg

  

Ekstrakt z liści Andrographis
paniculata zawierający 98% andrografolidów

  

25 mg

 

 

Masa netto

27 g

Właściwości składników

Ekstrakt z korzenia goryczki zawiera substancje goryczkowe.
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wpływa korzystnie na gardło i struny głosowe.
Czarny bez wspomaga układ odpornościowy.
Werbena pomaga w przyniesieniu ulgi w przypadku podrażnienia gardła i strun głosowych.
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i oddechowego.

Zalecane dzienne spożycie

Dzieci od 6 r.ż. i osoby dorosłe - 1 tabletka powlekana.

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

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

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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