
дієтична добавка порошок для приготування розчину, 
з малиновим смаком
Містить підсолоджувачі

Склад препарату обумовлений властивостями інгредієн- 
тів природного походження, наприклад: квітки бузини, 
квітки коров’яку і кореня африканської герані, який до- 
помагає полегшити респіраторні захворювання, такі як 
кашель і дискомфорт у горлі.

Склад препарату обумовлений властивостями інгредієн-
-тів натурального походження:

Вміст вітамінів, мінералів та інших активних інгредієнтів у 
рекомендованій добовій дозі - 2 пакетики (% добової норми 
поживних речовин – для дорослих):

Екстракт кореня африканської герані

(Pelargonium sidoides DC.) – 40 мг

Екстракт квіток бузини (Sambucus nigra L.) – 40 мг

Екстракт квіток коров'яку (Verboscum thapsus L.) – 40 мг

Вітамін С – 500 мг (625%)

Цинк – 10 мг (100%)

Селен – 55 мкг (100%)

Рутин – 25 мг

Корінь африканської герані - допомагає природним чином 
полегшити симптоми респіраторних захворювань, такі як 
кашель і хвороби горла;
Квітка бузини – допомагає при подразненні верхніх 
дихальних шляхів;
Квітка коров'яку – чинить заспокійливу дію при подразненні 
горла і стравоходу;
Додатково збагачений вітаміном С, селеном і цинком, які 
сприяють правильному функціонуванню імунної системи.



дієтична добавка порошок для приготування розчину, 
з малиновим смаком
Містить підсолоджувачі

Спосіб використання: вміст пакетика розчинити в 150 мл 
теплої води. Рекомендується вживати 2 пакетика на день. Не 
перевищувати рекомендованої добової дози.

Дієтичні добавки не використовувати як замінники повноцін- 
ного харч ування. Збалансоване харчування та здоровий спосіб 
життя мають важливе значення для збереження здоров’я.
Інгредієнти: мальтодекстрин; наповнювач: сорбіт; L-аскорбі- 
нова кислота (вітамін С), регулятор кислотності: яблучна 
кислота; порошок концентрату червоного бурякового соку 
(концентрат соку червоного буряка); мальтодекстрин; регулятор 
кислотності: кислота лимонна); підсолоджувачі: цикламати, 
сахарини; ароматизатори; екстракт кореня африканської герані 
(Pelargonium sidoides DC.)
DER 1: 2: 1; екстракт квіток бузини (Sambucus nigra L.) DER 4: 1;
екстракт квіток коров'яку (Verbascum thapsus L.)
DER 4: 1; засіб проти злипання: діоксид кремнію; рутин; оксид 
цинку (цинк); селенат натрію (IV) (селен).

Продукт може містити молоко, глютен і сою.

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

Колір продукту походить з концентрату соку червоного буряка в 
порошку.

Вага нетто:

(10 пакетиків по 5 г)

50 г


