Asinux Zatoki

suplement diety

Składniki preparatu wspomagają oczyszczanie zatok
swobodne oddychanie

ASINUX™ ZATOKI to suplement diety w postaci tabletek powlekanych, zawierający kompozycję
odpowiednio dobranych składników, jak ekstrakty roślinne oraz witaminy: A, C a także cynk.
Preparat wspiera oczyszczanie zatok, swobodne oddychanie oraz prawidłowe funkcjonowanie błon
śluzowych.
Dziewanna, dzięki zawartym w niej śluzom, korzystnie wpływa na drogi oddechowe i wspomaga
procesy oczyszczania zatok.
Andrographis paniculata łagodzi podrażnienia zatok i wpływa na procesy związane ze
swobodnym oddychaniem.
Bez czarny zawiera śluzy, dzięki czemu wpływa na procesy łagodzenia podrażnienia gardła.,
natomiast werbena uczestniczy w łagodzeniu podrażnień w obszarze dróg oddechowych.
Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu błon śluzowych.
Dodatkowo ekstrakty z Andrographis paniculata i kwiatu czarnego bzu oraz witamina C i cynk
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Ponadto witamina C i
cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki
Informacja żywieniowa

1 tabletka

Ekstrakt z liści Andrographis paniculata
w tym: 98% andrografolidów

60 mg

Ekstrakt z kwiatu bzu czarnego

55 mg

Ekstrakt z kwiatu dziewanny

55 mg

Ekstrakt z ziela werbeny

55 mg

Ekstrakt z korzenia goryczki

25 mg

Cynk (z chelatu aminokwasowego Albion®)

5 mg (50%*)

Witamina C (PureWay-C®)

40 mg (50%*)

Witamina A (RE)

400 µg (50%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.
Składniki: ekstrakt z liści Andrographis paniculata, ekstrakt z kwiatu dziewanny, ekstrakt z kwiatu
bzu czarnego, ekstrakt z ziela werbeny, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna;
mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy (PureWay-C®) – witamina C, ekstrakt z korzenia goryczki,
diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®) – cynk, substancje glazurujące - alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk; substancje przeciwzbrylające – stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu; beta-karoten – witamina A; barwniki - dwutlenek tytanu, błękit brylantowy FCF,
tlenek żelaza.

Zastosowanie
Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych, dążących do utrzymania właściwego stanu błon
śluzowych, funkcjonowania zatok oraz prawidłowej odporności, szczególnie w okresie wzmożonego
ryzyka wyziębienia organizmu.

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka, popijając odpowiednią ilością płynu w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Uwaga: Kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

