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Sinulan Duo Forte, tabletki powlekane, 30 szt.
 

Cena: 40,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie:
Dla osób ze schorzeniami górnych i dolnych dróg oddechowych (szczególnie tych którym towarzyszy nieżyt nosa i zatok).

Przeciwwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Działanie:
Preparat działa na bazie kompleksu naturalnych ekstraktów korzystnie wpływających na funkcjonowanie organizmu, a przede
wszystkim układu oddechowego. W jego skład wchodzi ekstrakt z ziela nasturcji większej, wspierający proces leczniczy chorób oskrzeli i
płuc. Odpowiada również za działanie dezynfekujące. Ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego przyczynia się do zwalczania bakterii i
grzybów. Jego działanie wzmacnia ekstrakt z korzenia goryczki żółtej, który także wykazuje właściwości bakteriobójcze, a ponadto
działa przeciwbólowo. Ekstrakt z ziela werbeny wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz rozrzedzające śluz z nosa i zatok. Łagodzi
kaszel, nieżyt nosa oraz zatok.

Skład:
2 tabletki powlekane zawierają: ekstrakt z ziela nasturcji większej 342,8 mg, ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego 96 mg, ekstrakt z
kwiatu bzu czarnego 50 mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej 50 mg, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 50 mg, ekstrakt z
korzenia goryczki żółtej 50 mg

Zalecana porcja:
Nalezy stosować doustnie w dawce wynoszącej 2 tabl./24h.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
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Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności.
Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu , bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą.

Ważne wskazówki:
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 jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplement diety
powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej
(15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
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