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Zatogrip forte 12+, tabletki, 15 szt.
 

Cena: 12,98 zł

Opis słownikowy

Marka Zatogrip

Postać tabletki

Producent Lek-Am

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Imbir

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Zatogrip forte 12+, tabletki, 15 szt.

Zatogrip forte- suplement diety wspierający układ odpornościowy i oddechowy u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Skład Zatogrip forte 12+, tabletki, 15 szt.

substancja wype?niaj?ca (celuloza), ekstrakt z k??cza imbiru lekarskiego (Zingiber

officinale), cynk (glukonian cynku), ekstrakt z ziela werbeny (Verbena officinalis),

ekstrakt z kwiatu dziewanny (Verbascum thapsus), ekstrakt z korzenia pelargonii

afryka?skiej (Pelargonium sidoides), ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego

(Primula veris), ekstrakt z kwiatów bzu czarnego (Sambucus nigra), substancja

wype?niaj?ca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana), substancja

glazuruj?ca (hydroksypropylometyloceluloza), substancja przeciwzbrylaj?ca (sole
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magnezowe kwasów t?uszczowych, talk, kwasy t?uszczowe, dwutlenek krzemu),

witamina D (cholekalcyferol), substancja wype?niaj?ca (polidekstroza), trójglicerydy

?rednio?a?cuchowe, barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki ?elaza, kwas

karminowy), maltodekstryna.

Sk?adnik 1 tabletka *  %RWS
Ekstrakt z korzenia imbiru 150 mg -

Ekstrakt z ziela werbeny
pospolitej

60 mg -

Ekstrakt z kwiatu dziewanny 60 mg -

Ekstakt z korzeia pelargonii
afryka?skiej

50 mg -

Ekstrakt z korzenia
pierwiosnka lekarskiego

50 mg -

Ekstrakt z kwiatu czarnego
bzu

50 mg -

Cynk 10 mg 100

Witamina D 15 µg 300

*%RWS Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Masa netto

12,07 g

W?a?ciwo?ci sk?adników

Ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej wspomaga funkcjonowanie uk?adu

oddechowego.
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Ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego dzia?a ?agodz?co na gard?o i wspiera

górne drogi oddechowe.

Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu wzmacnia uk?ad immunologiczny.

Ekstrakt z ziela werbeny koi b?ony ?luzowe jamy ustnej i gard?a.

Cynk i witamina D wspieraj? prawid?owe dzia?anie uk?adu odporno?ciowego.

Zalecane dzienne spo?ycie

Doro?li i dzieci powy?ej 12. roku ?ycia: 1 tabletka dziennie, w godzinach

porannych. Popi? odpowiedni? ilo?ci? wody.

Informacje dodatkowe Zatogrip forte 12+, tabletki, 15 szt.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania
preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Nie może być stosowany jako substytu zróżnicowanej diety i zdrowego trypu życia.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-25oC.
Chonić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
LEK-AM
Ostrzykowizna 14A
Zakroczym
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