
Препарат призначений для немовлят старше 6 місяців, 
дітей та дорослих. Інгредієнти препарату підібрані таким 
чином, щоб підтримувати дихальну та імунну системи в 
період сезонних застуд. 

• Цвіт липи – сприяє правильній роботі дихальних шляхів і горла.
•  Цвіт бузку – підтримує імунну систему.
•  Цвіт ромашки – підтримує верхні дихальні шляхи і горло.
•  Вітамін C, цинк – сприяють правильній роботі імунної системи 
 у дітей.

Збалансоване харчування та здоровий спосіб життя мають важливе 
значення для збереження здоров’я.

Вміст вітамінів, мінералів та інших активних інгредієнтів у рекомен- 
дованій добовій дозі – 1 капсула twist o�.

Препарат для немовлят старше
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Спосіб застосування: кінчик капсули слід прокрутити і відірвати. Якщо 
капсулу важко відірвати, кінчик слід відрізати. Потім вичавіть вміст 
капсули на чайну ложку і введіть перорально. Не рекомендується 
вводити вміст капсули безпосередньо в рот дитини. Будьте обережні при 
введенні препарату, щоб дитина не проковтнула капсулу. Не вживати при 
підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів препарату.

Рекомендована добова доза: 1 капсула twist-off на добу.
Не перевищувати рекомендованої добової дози. 
Продукт призначений для немовлят старше 6 місяців, дітей та дорослих.
Дієтичні добавки не використовувати як замінники повноцінного 
харчування.

Склад: Вміст капсули: олія соняшникова рафінована; повністю 
гідрогенізована рафінована кокосова олія; сахароза; екстракт цвіту 
ромашки; екстракт цвіту бузини; екстракт цвіту липи; L-аскорбінова 
кислота (вітамін С); глюконат цинку. Оболонка капсули: желатин; 
зволожувачі: гліцерин, сорбіт; барвники: оксиди і гідроксиди заліза.

Зберігати в сухому місці при температурі нижче 25°С. Зберігати в 
недоступному для дітей місці. Захищати від світла.

1 Склад препарату заснований на дії таких інгредієнтів, як цвіт бузини, цвіт 
ромашки і цвіт липи, які сприяють правильному функціонуванню 
дихальних шляхів і горла.

Активні інгредієнти

Екстракт цвіту липи

Екстракт цвіту бузини

Екстракт цвіту ромашки

Вітамін С

Цинк

Рекомендована добова доза
- 1 капсула  twist o�

15 мг

20 мг

10 мг

12 мг (15%*)

1,5 мг (15%*)

*% добової норми поживних речовин (для дорослих)
Вага нетто:

Вміст: 20 капсул twist o� по 1,5 г

30г

Дієтична добавка

м


