Tekst etykiety na opakowanie jednostkowe (kartonik, pojemnik)
Sinusal Extra
Suplement diety
Składniki produktu wspomagają

Górne drogi oddechowe1, 2, 3,4, do których należą:
•
•
•
•

zatoki przynosowe
jama nosowa
gardło
krtań

Układ odpornościowy1, 3
NIE ZAWIERA cukru
Ekstrakt z:
kwiatu bzu czarnego1 - korzystnie wpływa na układ odpornościowy oraz przynosi ulgę w
przypadku podrażnienia górnych dróg oddechowych,
ziela werbeny2 – łagodzi podrażnienia gardła, gardzieli i strun głosowych,
kwiat dziewanny wielkokwiatowej3 – wspomaga układ odpornościowy oraz ułatwia
oddychanie
korzenia pierwiosnka lekarskiego4 – wspomaga górne drogi oddechowe oraz odkrztuszanie
wydzieliny oskrzelowej,
ziele szczawiu5 – działa przeciwzapalnie,
korzenia goryczki6 – wzmacnia organizm.
Składniki: Substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt (2,8-3,4:1) z kwiatu
bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt (4:1) z ziela werbeny (Verbenae herba), ekstrakt (4:1)
z korzenia pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.), ekstrakt (4:1) z ziela szczawiu (Rumex
crispus L.), substancje przeciwzbrylające – poliwinylopolipirolidon, fosforan diwapniowy,
otoczka tabletki (alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, barwniki: dwutlenek tytanu,
ryboflawina, błękit brylantowy FCF, żółty tlenek żelaza), ekstrakt (4:1) z korzenia goryczki
(Gentiana sino-ornata), ekstrakt (4:1) z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum
densiflorum), substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu.

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego

36,00 mg

Zawartość w 2
tabletkach zalecana dzienna
porcja
72,00 mg

Ekstrakt z ziela werbeny

36,00 mg

72,00 mg

Ekstrakt z korzenia pierwiosnka
lekarskiego

36,00 mg

72,00 mg

Ekstrakt z ziela szczawiu

36,00 mg

72,00 mg

Ekstrakt z korzenia goryczki

12,00 mg

24,00 mg

Podstawowe składniki

Zawartość w 1
tabletce

Ekstrakt z kwiatu dziewanny
wielkokwiatowej

12,00 mg

24,00 mg

Sposób użycia: zalecana dzienna porcja dla dorosłych: 2 razy dziennie po jednej tabletce przed
posiłkiem, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia.
Korzystne działanie występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji 2 tabletek.
Warunki przechowywania: suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze
pokojowej do 25 ̊ C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Liczba sztuk: 30/60 tabletek
Zawartość netto: 13,05/26,10 g
Najlepiej spożyć przed końcem: miesiąc, rok
Numer partii:
Data minimalnej trwałości podana na boku opakowania
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi
wystarczającej ilości składników odżywczych.
Suplement diety niewskazany dla osób uczulonych na jakikolwiek ze składników produktu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z
lekarzem.
Osoby ze skłonnością do odkładania się kamieni nerkowych powinny korzystać z produktu
ostrożnie.
Producent:
BIOFARM Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań, Polska.

