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Renopuren zatoki Max
suplement diety
60 tabletek
Składniki produktu wspomagają:

- funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, do których należą:
zatoki przynosowe
jama nosowa
gardło
- oraz wsparcie układu odpornościowego.
1 tabletka

2 tabletki

12,5 mg

25 mg

Wyciąg z ziela werbeny

30 mg

60 mg

Wyciąg z korzenia goryczki

30 mg

60 mg

Wyciąg z ziela tymianku

25 mg

50 mg

Wyciąg z kwiatów dziewanny

25 mg

50 mg

Wyciąg z kwiatów bzu czarnego

25 mg

50 mg

Wyciąg z liści Andrographis paniculata

15 mg

30 mg

Wyciąg z kwiatów lipy

10 mg

20 mg

Wyciąg z czosnku

Renopuren zatoki Maxzostał stworzony z myślą o osobach chcących wspierać funkcjonowanie górnych dróg
oddechowych, do których należą zatoki przynosowe, jama nosowa i gardło.
Renopuren zatoki suplement diety to kompozycja 8 wyciągów roślinnych, wśród których:
Czosnek pomaga osiągnąć prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego m.in. zatok a także wspiera układ
immunologiczny.
Ziele werbeny zwiększa fizjologiczną odporność organizmu oraz wspiera zdrowie układu oddechowego.
Korzeń goryczki jest źródłem związków goryczkowych.
Ziele tymianku wspomaga funkcjonowanie górnych dróg oddechowych m.in. zatok a także działa korzystnie na
układ immunologiczny .
Kwiat dziewanny wspiera układ oddechowy i naturalną odporność. Ponadto korzystnie wpływa na gardło, krtań i
struny głosowe.
Kwiat bzu czarnego wspiera układ odpornościowy.
Liście Andrographis paniculata wspierają zdrowie układu oddechowego m.in. zatok.
Kwiat lipy korzystnie wpływa na gardło i krtań a także układ odpornościowy.
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Renopuren Zatoki MAX zawiera najwyższe dawki wyciągów z ziela werbeny, korzenia goryczki, kwiatów
dziewanny i liści Andrographis paniculata wśród produktów z linii Renopuren zatoki.
Sposób użycia:
Dzieci powyżej 6 r. ż.: 1 tabletka dziennie
Dorośli i dzieci powyżej 12 r. ż.: 2 tabletki dziennie.
Preparat zaleca się zażywać podczas posiłku. W trakcie stosowania preparatu zaleca się przyjmowanie
zwiększonej ilości płynów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła i
wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Składniki: substancja wypełniająca: 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.
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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