
Пастилки для смоктання
зі смаком чорної смородини.
Дієтична добавка.
Містить підсолоджувачі.

Склад препарату обумовлений властивостями інгредієнтів природного 
походження, таких як: ісландський лишай, який приносить полегшення при 
подразненнях горла і гортані,  чинить заспокійливу дію на голосові зв’язки та 
африканська пеларгонія, яка має заспокійливу дію на дихальні шляхи.

Дієтична добавка

горло — гортань — голосові зв'язки

Вміст вітамінів, мінералів та інших активних інгредієнтів 
в рекомендованій добовій дозі – 6 пастилок (% добової 

норми поживних речовин – для дорослих)
1 пастилка 6 пастилок

Екстракт ісландського 
лишайника (DER 4:1)
⋅ в перерахунку на свіжу трав’яну сировину

Екстракт кореня африканської 
пеларгонії (DER 4:1)
⋅ в перерахунку на свіжу трав’яну сировину

Екстракт квіток коров'яку (DER 5: 1) 
⋅ в перерахунку на свіжу трав’яну сировину

Вітамін C

25 мг

100 мг

6,7 мг
 
26,8 мг

6,7 мг
33,5 мг

16 мг
(20%)

150 мг

600 мг

40,2 мг
 
160,8 мг

40,2 мг
201 мг

96 мг
(120%)

Інгредієнти:
підсолоджувач: мальтитол; стабілізатор: гуміара- 
бік; зволожувач: сорбіт; екстракт ісландського 
лишайника (Cetraria islandica L.); Ласкорбінова 
кислота (вітамін С) регулятор кислотності: лимон- 
на кислота; екстракт квіток коров’яку дрібноквіт- 
кового (Verboscum Ihapsus L.); екстракт кореня 
африканської пеларгонії (Pelargoniom sidoides 
L.); натуральний ароматизатор чорної смороди- 
ни; антоціановий барвник; підсолоджувач: аце- 
сульфам К; глазурі: карнаубський віск, бджоли- 
ний віск; кокосова рослинна олія; антиокси- 
дант: альфатокоферол.

Вага нетто: 24 г
/ 24 пастилки

Спосіб використання:
Для дорослих і дітей старше 4 років: 6 пастилок 
на добу, в залежності від потреби. Пастилкі 
повільно смоктати до повного розчинення. Не 
перевищувати рекомендованої добової дози. 
Дієтичні добавки не використовувати як замін- 
ники повноцінного харчування. Не вживати при 
підвищеній чутливості до будь-якого з компо- 
нентів препарату. Надмірне споживання може 
мати проносний ефект.

Умови зберігання:
Зберігати в сухому недоступному для дітей 
місці при температурі до 25°C. Захищати від 
світла. 

Вжити до:/ Номер партії: збоку упаковки. 

Збалансоване харчування та здоровий спосіб 
життя мають важливе значення для збережен- 
ня здоров’я.
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