
 

 

                                         SniZtop® 

                                                               
 

Hipersensibilitățile sezoniere sau ambientale ale organismului vă creează probleme (nas 
înfundat, strănut, nas care curge, probleme de respirație, lăcrimare excesivă, ochi roșii și 
umflați, mâncărimi ale pielii) ? 
 
SniZtop® este un supliment alimentar natural care conține ovomucoide, proteine specifice 100% 
naturale, derivate din albumină de ouă de prepeliță și zinc, un nutrient care susține sănătatea 
sistemului imunitar în condiții de hipersensibilități sezoniere și ambientale (nas înfundat, strănut, nas 
care curge, probleme de respirație, lăcrimare excesivă, ochi roșii și umflați, senzația de cap greu, 
oboseală, somnolență, mâncărimi ale pielii). 
 
COMPOZIȚIE  

 

 
 
 
 
 
 

 
* VNR = valoarea nutrițională de referință cf. Regulament 1169/2011 

Ingrediente: agent de  încărcare: Sorbitol; pulbere din ouă de prepeliță (maltodextrină), aromă 
naturală de portocale; agent antiaglomerant: stearat de magneziu vegetal; bisglicinat de zinc. 

 
RECOMANDĂRI DE UTILIZARE         

 
Mod de utilizare: 1- 2 comprimate masticabile pe zi în priză unică administrate la debutul 
manifestărilor. Se repetă în funcție de necesități și de până la 5 ori pe zi.  
Se recomandă mestecarea ușoară a comprimatelor masticabile în vederea dizolvării acestora, de 
preferință între mese. 
SniZtop® este potrivit pentru întreaga familie, adulți și copii de la vârsta de 6 ani.  
 
PRECAUȚII   
  
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.  
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la ouă sau la oricare dintre celelalte ingrediente.  
Acesta este un supliment alimentar și nu poate înlocui o dietă echilibrată și un mod de viață sănătos. 
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici. 
A se păstra într-un loc uscat la temperatura camerei. 
Consumul excesiv poate produce efecte laxative. 
În timp poate să apară o variație naturală a culorii comprimatelor masticabile, însă acest lucru nu va 
afecta calitatea produsului. 
 
(Conține ouă de prepeliță.) 
                                                
DATA DE EXPIRARE 
 
A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei înscrise pe ambalaj. 
 
AMBALAJ 
 
SniZtop® este disponibil în cutie de carton ce conține 30 comprimate ambalate în două blistere de 
/PVC/PVDC/Al.  
 
PRODUCĂTOR 
 

Informații nutriționale: Per 2 comprimate 

Pulbere de ouă de prepeliță 84 mg 

Zinc 1,5 mg  (15% din VNR*) 
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