Ulotk a informacyjna

SinuCare Zatoki to suplement diety zawierający precyzyjnie skomponowane ekstrakty roślinne:
• ekstrakt z liści Andrographis paniculata – wspomaga naturalne mechanizmy obronne
organizmu zwłaszcza na poziomie górnych dróg oddechowych, w tym zatok,
• ekstrakt z ziela werbeny pospolitej – wspiera zdrowie układu oddechowego, może
wpływać kojąco na struny głosowe i uczucie łaskotania w gardle,
• ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej – pomaga utrzymać drożne drogi oddechowe,
• ekstrakty z owoców bzu czarnego i korzenia lukrecji gładkiej – wspomagają system
immunologiczny (układ odpornościowy) organizmu. Ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej
dodatkowo wykazuje działanie przeciwutleniające.

SinuCare Zatoki może wspierać dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, uczucie
przypływu energii dzięki zawartości ekstraktu z korzenia goryczki żółtej.

Składniki:
Ekstrakt z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej Verbascum thapsus L. , ekstrakt z owoców bzu czarnego Sambucus
nigra, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej Verbena officinalis, celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, ekstrakt z liści Andrographis paniculata, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej Gentiana lutea L. , fosforany wapnia
– substancja wypełniająca, rutozyd z kwiatu perełkowca japońskiego Sophora Japonica, ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra, hydroksypropylometyloceluloza – substancja glazurująca, sole magnezowe kwasów tłuszczowych – substancja przeciwzbrylająca, polidekstroza – substancja wypełniająca, dwutlenek krzemu
– substancja przeciwzbrylająca, glikol polietylenowy – emulgator, talk – substancja przeciwzbrylająca, barwniki:
dwutlenek tytanu, ryboflawiny, błękit brylantowy FCF.

Porcja zawiera:
Składniki

Zawartość w porcji
dziennej (2 tabletki)

ekstrakt z owoców bzu czarnego ze standaryzacją na polifenole min. 10%

160 mg

ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 4:1)

160 mg

ekstrakt z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej (DER 4:1)

160 mg

ekstrakt z liści Andrographis paniculata (DER 4:1)

80 mg

ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (DER 10:1) ze standaryzacją na flawony min. 5%

80 mg

rutozyd z kwiatu perełkowca japońskiego

40 mg

ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej ze standaryzacją na kwas glicyryzynowy min. 20%

40 mg
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Zalecane spożycie:
• 2 tabletki dziennie. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Środki ostrożności i ostrzeżenia:
• Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
• Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
• Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy
tryb życia.
• Preparat nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
• Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przechowywanie:
• Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25°C, w suchym miejscu, chronić przed
światłem.
• Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania.
• Po zakończeniu stosowania produktu należy pozbyć się pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

Opakowanie zawiera:
• 50 tabletek powlekanych.

Ilość netto:
• 20,25 g.

Wyprodukowano dla:

Nexon Pharma Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa
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