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Sinulan Forte, tabletki powlekane, 30 szt.
 

Cena: 31,53 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

SINULAN FORTE to silnie skoncentrowany preparat zawierający optymalną kompozycję ekstraktów roślinnych w tabletkach, dzięki temu
tylko 1-2 tabletki dziennie działają: wspomagająco w przypadku problemów z zatokami, wspomagająco w przypadku całkowitej lub
częściowej niedrożności nosa, jako wczesna profilaktyka w okresie jesienno-zimowym, stymulująco w okresie zwiększonego ryzyka
wyziębienia organizmu.

Skład:
Skład zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia: Składnik zawartość w 1 tab. powlekanej zawartość w 2 tab. powlekanych Ekstrakt z
korzenia goryczki 50 mg 100 mg Ekstrakt z kwiatu dziewanny 50 mg 100 mg Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg 100 mg Ekstrakt z
ziela werbeny 50 mg 100 mg Ekstrakt z liści andrographis paniculata zawierający 98% andrografolidów 25 mg 50 mg

Działanie:
SINULAN FORTE zawiera optymalną, wzajemnie uzupełniającą się kompozycję ekstraktów roślinnych. Ekstrakty te wspierają funkcje
samooczyszczające zatok, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w okresach zwiększonego ryzyka wyziębienia organizmu. znajdujące
się w goryczce, dziewannie, kwiatach czarnego bzu i werbenie naturalne składniki wspomagają nawilżenie błon śluzowych. Dzięki
obecności ekstraktu z liści Andrographis paniculata oraz kwiatu czarnego bzu SINULAN FORTE wspomaga działanie układu
odpornościowego, wykazując działanie bakteriostatyczne i stanowiąc barierę dla wirusów.

•Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego wspomaga odporność zwłaszcza w okresie zwiększonego ryzyka wyziębienia organizmu. W
kwiatostanie bzu czarnego znajdują się m.in. śluzy, saponiny i olejki eteryczne korzystnie wpływające na zatoki. Czarny bez wspomaga
wytwarzanie śluzu w obrębie zatok oraz ich samooczyszczanie. Wykazuje również działanie napotne.
•Ekstrakt z liści Andrographis paniculata wpływa na zachowanie odporności, pozytywnie oddziałując na aktywność systemu
limfatycznego, zwłaszcza w okresie zwiększonego ryzyka wyziębienia organizmu. Ponadto wspomaga metabolizm i usuwanie zbędnych
produktów przemiany materii z organizmu.
•Ekstrakt z ziela werbeny zawiera m.in. śluzy i substancje goryczkowe. Werbena wspomaga oczyszczanie zatok oraz wydzielanie śluzu.
Ponadto wzmacnia organizm i pozytywnie wpływa na mechanizmy związane z jego oczyszczaniem się ze zbędnych produktów
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przemiany materii.
•Ekstrakt z korzenia goryczki zawiera substancje korzystnie oddziałujące na zatoki, wspomagające ich odpowiednie nawilżenie oraz
funkcje oczyszczające.
•Ekstrakt z kwiatu dziewanny wpływa na wytwarzanie wodnistego śluzu w obrębie górnych dróg oddechowych oraz wspomaga
odksztuszanie. Składniki znajdujące się w kwiatach dziewanny wykazują właściwości wspierające proces samooczyszczania się zatok.
Dziewanna zawiera śluzy roślinne, które absorbują wodę i działają wzmacniająco na nabłonek.

Stosowanie:
Dzieci od 6 r.ż. - 1 tabletka powlekana dziennie podczas posiłku. Osoby dorosłe – 1 tabletka powlekana 1-2 razy dziennie podczas
posiłku.
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