
SINUTENS FORTE
Suplement diety
60 tabletek powlekanych

Sinutens Forte to suplement diety, który wspomaga funkcjonowanie układu oddechowego oraz nawilżenie
błon śluzowych układu oddechowego i zatok.

Ekstrakty z werbeny pospolitej i z kwiatu pierwiosnka wspomagają funkcjonowanie układu
oddechowego.

Ekstrakty z dziewanny wielkokwiatowej i werbeny pospolitej  mają przyjemny wpływ na gardło i
struny głosowe.

Ekstrakt z bzu czarnego, ziela szczawiu i ekstrakt z liści Andrographis paniculata wykazują działanie
przeciwutleniające i wspomagają układ odpornościowy.

Ekstrakt z korzenia goryczki wspomaga fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu oddecho-
wego i zatok.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentianae radix); ekstrakt z
kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbasci flos); ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos); ekstrakt
z ziela werbeny pospolitej (Verbanae herba); ekstrakt z liści Andrographis paniculata zawierający 98%
andrografolidów; ekstrakt z kwiatu pierwiosnka z kielichem (Primula calyx); ekstrakt z ziela szczawiu
(Rumex); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu;
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca: polidekstroza; barwnik:
dwutlenek tytanu; substancja glazurująca: glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca: talk;
barwniki: tlenek żelaza żółty, ryboflawina.

Składniki 2 kapsułki

Ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (DER 5:1) 50 mg

Ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (DER 5:1) 50 mg

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 10:1) 50 mg

Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1) 50 mg

Ekstrakt z liści Andrographis paniculata zawierający 98% andrografolidów 25 mg

Ekstrakt z kwiatu pierwiosnka z kielichem 20 mg

Ekstrakt z ziela szczawiu 20 mg

Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie: 1 tabletkę dziennie należy połknąć i popić wodą. Produkt należy przyjmować podczas
posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.

Ostrzeżenie: nie stosować podczas ciąży i laktacji. Nie należy stosować preparatu przez dłuższy okres czasu
(1-2  tygodni) bez konsultacji lekarskiej. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na  którykolwiek ze
składników.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany
jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla
małych dzieci.



Masa netto:
28,8g (60 tabletek po 480mg).
Opakowanie zawiera 2 blistry po 30 tabletek.

Producent:
ALG Pharma Poland Sp. z o.o. Sp.
k. ul. Kasprzaka 31
01-234  Warszawa
www.algpharma.pl
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