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Sinulan Forte x60 tabletek
 

Cena: 37,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Stada

Postać tabletki powlekane

Substancja
czynna

Andrographis paniculata, bez czarny,
dziewanna, goryczka, werbena

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Sinulan forte to produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

Składniki Sinulanu forte wykazują korzystne oddziaływanie na funkcjonowanie górnych dróg oddechowych (zatoki, nos, gardło) i
wspierają działanie układu odpornościowego, zwłaszcza w okresie trudnych warunków pogodowych.

Ekstrakty ziela werbeny, kwiatu dziewanny korzystnie wpływają na gardło i struny głosowe a ekstrakt z liści Andrographis paniculata i
bzu czarnego wspomaga działanie układu odpornościowego.

Opis działania składników:

Ekstrakt z liści Andrographis paniculata wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i oddechowego.
Ekstrakt z ziela werbeny wspiera fizjologiczną odporność organizmu w przypadku ciężkich warunków atmosferycznych.
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego wspomaga układ odpornościowy.
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wpływa korzystnie na gardło oraz struny głosowe.
Ekstrakt z korzenia goryczki zawiera w swoim składzie substancje goryczkowe.

Skład

Zawartość w 1 tabletce

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata 25 mg
Ekstrakt z ziela werbeny 50 mg
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Ekstrakt z korzenia goryczki 50 mg
Ekstrakt z kwiatu dziewanny 50 mg

Zalecana porcja do spożycia i sposób użycia

Dzieci od 6 roku życia oraz osoby dorosłe - 1 (jedna) tabletka powlekana dziennie podczas posiłku.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Stada Poland Sp z o.o.
ul. Krakowiaków 44
02-255 Warszawa
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