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SINUTENS FORTE, 60 tabletek
 

cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Problem ból zatok, katar

Producent ALG PHARMA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie nawilżenie błon śluzowych, wsparcie układu
oddechowego

Opis produktu
 

SINUTENS FORTE - działanie:

ekstrakty z werbeny pospolitej i z kwiatu pierwiosnka wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego; ekstrakty z
dziewanny wielkokwiatowej i werbeny pospolitej mają korzystny wpływ na gardło i struny głosowe; ekstrakt z bzu czarnego, ziela
szczawiu i ekstrakt z liści Andrographis paniculata wykazują działanie przeciwutleniające i wspomagają układ odpornościowy; ekstrakt z
korzenia goryczki wspomaga fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu oddechowego i zatok

SINUTENS FORTE - skład:

substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentianae radix); ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej
(Verbasci flos); ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos); ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbanae herba); ekstrakt z liści
Andrographis paniculata zawierający 98% andrografolidów; ekstrakt z kwiatu pierwiosnka z kielichem (Primula calyx); ekstrakt z ziela
szczawiu (Rumex); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu) i dwutlenek krzemu;
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca: polidekstroza; barwnik: dwutlenek tytanu; substancja
glazurująca: glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca: talk; barwniki: tlenek żelaza żółty, ryboflawina
W 1 tabletce: ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (DER 5:1) 50 mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (DER 5:1) 50 mg,
ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 10:1) 50 mg, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1) 50 mg, ekstrakt z liści Andrographis
paniculata zawierający 98% andrografolidów 25 mg, ekstrakt z kwiatu pierwiosnka z kielichem 20 mg, ekstrakt z ziela szczawiu 20 mg

SINUTENS FORTE - dawkowanie:

dorośli - 1 tabletkę dziennie należy połknąć i popić wodą. Produkt należy przyjmować podczas posiłku.

SINUTENS FORTE - przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek składnik suplementu; ciąża i okres laktacji

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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