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RenoPuren ZATOKI MAX 60 tabletek
 

Cena: 18,94 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

RENOPUREN ZATOKI MAX, 60 TABLETEK

**Opis produktu:**

RenoPuren Zatoki Max - suplement diety zawierający składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej
6 roku życia i osób dorosłych.

**Składniki:**

Celuloza, wyciąg z ziela werbeny, wyciąg z korzenia goryczki żółtej, wyciąg z kwiatów dziewanny, wyciąg z kwiatów bzu czarnego,
wyciąg z ziela tymianku, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z liści Andrographis paniculata, wyciąg z
czosnku, wyciąg z kwiatów lipy, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli oraz wosk carnauba

**Działanie:**

Wyciąg z czosnku wspomaga układ oddechowy oraz prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.
Wyciąg z ziela werbeny wspomaga fizjologiczną odporność organizmu oraz układ oddechowy.
Wyciąg z kwiatów dziewanny wspomaga naturalną odporność i prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego oraz korzystnie
wpływa na gardło.
Wyciąg z kwiatów bzu czarnego wspomaga układ odpornościowy.
Wyciąg z liści Andrographis paniculata wspomaga zdrowie układu oddechowego.
Wyciąg z kwiatów lipy korzystnie wpływa na gardło i krtań.
Wyciąg z ziela werbeny wspomaga fizjologiczną odporność organizmu oraz zdrowie układu oddechowego.
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**Zalecane spożycie:**

Dzieci powyżej 6 roku życia: 1 tabletka dziennie.
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 tabletki dziennie.
Preparat zaleca się zazywać podczas posiłku.

**Wielkość opakowania:**

60 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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