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Verbascon Zatoki 30 tabl.
 

Cena: 24,10 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent POLSKI LEK

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancje wypełniające: celuloza, sorbitole; ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbascum thapsus L.); ekstrakt z
kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.); ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis L.); ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej (Pelargonium sidoides DC.); ekstrakt z ziela Andrographis paniculata (Andrographis paniculata Wall. ex Nees); ekstrakt z
kwiatu pierwiosnka lekarskiego (Primula officinalis L.); substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza,
hydroksypropyloceluloza; substancja wypełniająca: talk; średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza, błękit brylantowy FCF, indygotyna; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon.  1
tabletka zawiera: - Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra) -80 mg; - ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej -40 mg - w tym
taniny 1,8 mg; - ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej -80 mg; - ekstrakt z ziela werbeny pospolitej -80 mg; - ekstrakt z ziela
Andrographis paniculata -40 mg; - kstrakt z kwiatu pierwiosnka lekarskiego -40 mg.  Wskazania Kompozycja preparatu Verbascon
Zatoki oparta jest o działanie składników pochodzenia naturalnego takich jak ekstrakt z ziela Andrographis paniculata, który wspiera
mechanizmy obronne organizmu zwłaszcza na poziomie górnych dróg oddechowych. Unikalny kompleks Siuplant zawiera ekstrakty
roślinne (z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej, z kwiatu bzu czarnego, z ziela werbeny pospolitej, z korzenia pelargonii afrykańskiej, z
kwiatu pierwiosnka lekarskiego) o działaniu łagodzącym górne drogi oddechowe, w tym gardło.  Verbascon Zatoki przeznaczony jest dla
dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.  Sposób użycia Dzieci powyżej 6 roku życia - zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie, dorośli -
zaleca się spożywać 1 tabletkę 1-2 razy dziennie.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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