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Sinulan Forte Junior płyn doustny 120 ml
 

Cena: 22,26 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać płyn doustny

Producent WALMARK SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Sinulan Forte Junior to suplement diety w płynie zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają funkcjonowanie
układu oddechowego i układu odpornościowego oraz biotynę pomagającą w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Smak truskawkowy.

Składniki
syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej (Tillia cordata Mili.),
ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis), ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides),
aromat naturalny truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis), ekstrakt
z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum thapsiforme), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancje
konserwujące: benzoesan sodu (E211) i sorbinian potasu (E202), mleczan cynku, D-biotyna.

Właściwości składników
•Ekstrakty z lipy drobnolistnej, prawoślazu lekarskiego, werbeny pospolitej i dziewanny wielkokwiatowej wspomagają fizjologiczne
funkcjonowanie układu oddechowego.
•Ekstrakt z pelargonii afrykańskiej zwiększa komfort oddychania.
•Ekstrakty z lipy drobnolistnej, bzu czarnego i dziewanny wielkokwiatowej, a także cynk wspomagają fizjologiczne funkcjonowanie
układu odpornościowego.
•Ekstrakty z lipy drobnolistnej, prawoślazu lekarskiego, werbeny pospolitej i dziewanny wielkokwiatowej są pomocne w przypadku
występowania łaskotania w gardle, przez co zwiększają komfort oddychania.
•Ekstrakt z bzu czarnego wykazuje działanie przeciwutleniające.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia, młodzieży oraz dorosłych.

Zalecane dzienne spożycie
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5 ml (1 łyżeczka).

Wstrząsnąć przed każdym użyciem; w opakowaniu znajduje się miarka dozująca, która ma pomóc we właściwym podawaniu produktu.

Wystąpienie osadu na dnie butelki jest naturalnym objawem i nie stanowi wady jakościowej produktu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przeciwwskazania: Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Produkt nie powinien być spożywany
przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.

•Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
•Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
•Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
•Przechowywać w temperaturze pokojowej.
•Chronić od światła i wilgoci.
•Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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