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W A L M A R K ®

C Y A N M A G E N T A Y E L L O W B L A C K

SUPLEMENT DIETY

forte

®

juniorjunior
Sinulan Forte Junior to suplement diety, który zawiera: bogatą i 100% 
naturalną kompozycję ekstraktów roślinnych, które wspomagają funk-
cjonowanie dróg oddechowych, a także układu odpornościowego oraz 
biotynę, pomagającą w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

   Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej ZWIĘKSZA KOMFORT 
ODDYCHANIA.

   Ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej WSPIERA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY 
ORGANIZMU.

   Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego wykazuje ŁAGODZĄCE 
DZIAŁANIE NA GARDŁO i struny głosowe oraz pomaga w przypadku 
wystąpienia łaskotania w gardle.

   Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego i kwiatu dziewanny wielkokwiatowej 
wpływa na UTRZYMANIE PRAWIDŁOWO DZIAŁĄJĄCEGO UKŁADU 
ODPORNOŚCIOWEGO.

   Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej ZWIĘKSZA FIZJOLOGICZNĄ ODPORNOŚĆ 
ORGANIZMU w przypadku występowania złych (niekorzystnych) warunków 
otoczenia. Chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

   Cynk wspiera PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE UKŁADU 
ODPORNOŚCIOWEGO, a biotyna pomaga w UTRZYMANIU PRAWIDŁOWEGO 
STANU BŁON ŚLUZOWYCH.

100% naturalne składniki aktywne- pochodzenia naturalnego + biotyna i cynk.
Rygorystycznie sprawdzana wysoka jakość składników.
Produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia

*Referencyjna Wartość Spożycia (RWS)

Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sam-
bucus nigra), ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.), ekstrakt  
z korzenia prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis), ekstrakt z korzenia  
pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides), aromat naturalny truskaw-
kowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, ekstrakt z ziela werbeny po-
spolitej (Verbena officinalis), ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej 
(Verbascum thapsiforme), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; 
substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu; mleczan cynku, 
D-biotyna.

Zalecana dzienna porcja do spożycia:

5 ml ( 1 łyżeczka).

Sposób przygotowania i sposób użycia: wstrząsnąć przed każdym użyciem; 
w opakowaniu znajduje się miarka dozująca, która ma pomóc we właściwym 
podawaniu produktu; wystąpienie osadu na dnie butelki jest naturalnym obja-
wem i nie stanowi wady jakościowej produktu.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Nie należy spożywać  
w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Suplement diety 
nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Za-
lecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Produkt nie 
powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. 

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia, młodzieży oraz do-
rosłych.

Najlepiej spożyć przed końcem (EXP): data podana z boku opakowania

Nr partii (Lot):  podany z boku opakowania 

Przechowywanie: produkt przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
poniżej 25°C, z dala od miejsc nasłonecznionych i źródeł ciepła; chronić przed 
wilgocią i światłem; suplement diety powinien być przechowywany w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć 
w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.

Objętość netto: 120 ml

Zawartość opakowania: butelka szklana o pojemności 125ml.

Producent: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9,  
41-200 Sosnowiec, www.walmark.pl
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100% naturalne składniki aktywne

Ulotka informacyjna

WSPOMAGA
   GÓRNE DROGI ODDECHOWE
   KOMFORT ODDYCHANIA
   ODPORNOŚĆ

Składniki zalecanej dziennej porcji do spożycia:  5ml *%RWS
Ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej (DER 20:1) 50 mg -
Ekstrakt z korzenia prawoślazu lekarskiego (DER 4:1) 50 mg -
Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (DER 4:1) 50 mg -
Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (DER 4:1) 40 mg -
Ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (DER 5:1) 20 mg -
Ekstrakt z kwiatu dziewanny wielkokwiatowej (DER 4:1) 10 mg -
Cynk 1,5 mg 15
Biotyna 15 μg 30

Wypróbuj inne produkty z linii Sinulan:
   Sinulan Express Forte - wyrób medyczny w postaci aerozolu do nosa dla dzieci powyżej 12. roku życia i dorosłych - przełomowy i opa-
tentowany skład oraz mechanizm działania, który leczy zapalenia zatok i katar działając na objawy i przyczyny problemu, a przy tym nie 
wysusza błony śluzowej nosa.
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