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Sinulan Duo Forte, tabletki powlekane, 60 szt.
 

Cena: 49,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Sinulan Duo Forte to suplement diety przeznaczony do stosowania w celu wsparcia funkcjonowania górnych i dolnych dróg
oddechowych oraz układu odpornościowego.

Właściwości:
Sinulan Duo Forte to suplement diety zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które działając dwutorowo wspomagają
funkcjonowanie górnych i dolnych dróg oddechowych, a także układu odpornościowego. Ekstrakty z nasturcji większej, chrzanu
pospolitego, bzu czarnego, werbeny pospolitej, dziewanny drobnokwiatowej i werbeny pospolitej, dziewanny drobnokwiatowej,
wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie układu oddechowego (górne i dolne drogi oddechowe) oraz układu odpornościowego.
Ekstrakt z dziewanny drobnokwiatowej i werbeny pospolitej łagodzą podrażnienia gardła, krtani i strun głosowych. Ekstrakt z werbeny
pospolitej i bzu czarnego wykazują działanie przeciwutleniające.

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela nasturcji większej (Tropaeolum majus), ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego
(Armoracia rusticana), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis),
ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea), ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum thapsiforme), substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje
przeciwzbrylające: talk, dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: polidekstroza, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, trójglicerydy średniołańcuchowe, barwnik: tlenek żelaza
czerwony, maltodekstryna, barwnik: karmina.

Ekstrakt z ziela nasturcji większej (DER 7:1) 342,8 mg; Ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego (DER 10:1) 96 mg; Ekstrakt z kwiatu bzu
czarnego (DER 4:1) 50 mg; Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1) 50 mg; Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (DER 5:1) 50 mg;
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (DER 5:1) 50 mg.

Stosowanie:
Tabletkę Sinulan Duo Forte należy połknąć i popić wodą, należy przyjmować podczas posiłku. Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2
tabletki.
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