
Informacje zamieszczone na oznakowaniu 
Sinuxin Duo, Suplement diety 
 
30 kapsułek kod EAN 5900004073831 
60 kapsułek kod EAN 5900004073961 
 
KAPSUŁKA NA DZIEŃ 
Składniki: żelatyna, ekstrakt z kwiatów bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 
(Verbena officinalis L.), ekstrakt z kwiatów dziewanny (Verbascum thapsus L.),  ekstrakt z ziela tymianku (Thymus 
vulgaris L.), ekstrakt z kwiatów pierwiosnka (Primula veris L.),  ekstrakt z korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea L.), 
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, 
tlenki i wodorotlenki żelaza 
 
KAPSUŁKA NA NOC:  
Składniki: żelatyna, ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis L.), ekstrakt z ziela melisy (Melissa 
officinalis L.), ekstrakt z kwiatów bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra 
L.), witamina C (L-askorbinian wapnia), rutozyd, bioflawonoidy cytrusowe, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek 
krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, indygotyna. 
 
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych*  oraz układu odpornościowego**  
* dzięki zawartości ekstraktu z ziela tymianku  **  dzięki zawartości witaminy C 
 
Zalecana do spożycia dzienna porcja: 2 x kapsułka na dzień, 1 x kapsułka na noc  

Składniki kapsułki na dzień Zawartość w 2 kapsułkach 
ekstrakt z kwiatów bzu czarnego 220 mg 
ekstrakt z ziela werbeny pospolitej  220 mg 
ekstrakt z kwiatów dziewanny  220 mg 
ekstrakt z ziela tymianku 160 mg 
ekstrakt z kwiatów pierwiosnka  70 mg  
ekstrakt z korzenia goryczki żółtej  40 mg 

Składniki kapsułki na noc Zawartość w 1 kapsułce 
ekstrakt z ziela werbeny pospolitej  110 mg 
ekstrakt z ziela melisy  110 mg 
ekstrakt z kwiatów bzu czarnego  80 mg 
ekstrakt z owoców bzu czarnego  70 mg 
rutozyd 50 mg 
Witamina C  45 mg   (56,25 % RWS)* 
Bioflawonoidy cytrusowe  10 mg 
*% RWS – referencyjnej wartości spożycia 
Data minimalnej trwałości na spodzie opakowania. 
Najlepiej spożyć przed końcem: 
 
Przechowywanie: w temperaturze 15°C - 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Chronić przed światłem i wilgocią. 
 
Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może 
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Suplement diety przeznaczony jest dla dorosłych i 
młodzieży powyżej 12 roku życia. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. 
 
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zrównoważony sposób żywienia oraz 
zdrowy tryb życia. 
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