IMUNITA
Extra silný bylinkový sirup s vysokým obsahem kvalitního českého medu, bylin a vitamínu C
je přírodní prostředek, který může přispívat k snížení počtu opakovaných onemocnění (např.
opakovaných infekcí horních cest dýchacích) a k posílení přirozené obranyschopnosti
organismu. Navržené bylinné složení a přítomný vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému.
Složení: český med, cukr, voda, extrakty z bylin třapatky (echinacea), rakytníku, vachty
třílisté, maralového kořene, šípkových plodů, měsíčku lékařského a ženšenu, šťáva z červené
řepy, vitamín C 400 mg ve 100 g výrobku = 666% DDD. (Doporučená denní dávka).
Doporučené dávkování: děti od 3 let 1-3 čajové lžičky (= 3 ml) 3 - 5x denně,
dospělí 1 - 2 polévkové lžíce (=10 ml) 3 - 5x denně přímo na lžičku, nebo aplikovat
nejlépe do čaje či vody k přípravě posilujícího nápoje.
Upozornění: Případný zákal je způsoben vysokým podílem přírodních látek a nebrání použití
přípravku. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nenahrazuje léčiva. Uchovávat při teplotě
do 25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Před upotřebením protřepat.
Není určeno pro děti do 3 let. Ukládat mimo dosah dětí.
Přípravek neobsahuje konzervační látky! Po otevření uchovávejte v chladu.

JITROCEL
Extra silný jitrocelový sirup s echinaceou a vysokým obsahem kvalitního českého medu a
vitamínu C je přírodní prostředek, který může přispívat k snadnějšímu řešení problémů v
oblasti krku, horních cest dýchacích a průdušek při zahlenění, kašli a nachlazení. Navržené
bylinné složení a vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
Složení: český med, cukr, voda, extrakty z bylin jitrocele kopinatého a třapatky nachové
(echinacea purpurea), angreštová šťáva, vitamín C 400 mg ve 100 g výrobku = 666% DDD.
(Doporučená denní dávka).
Doporučené dávkování: děti od 3 let 1- 3 čajové lžičky (= 3 ml) 3 - 5x denně,
dospělí 1 - 2 polévkové lžíce (=10 ml) 3 - 5x denně přímo na lžičku, nebo aplikovat nejlépe
do čaje či vody k přípravě posilujícího nápoje.
Upozornění: Případný zákal je způsoben vysokým podílem přírodních látek a nebrání použití
přípravku. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nenahrazuje léčiva. Uchovávat při teplotě
do 25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Před upotřebením protřepat.
Není určeno pro děti do 3 let. Ukládat mimo dosah dětí.
Přípravek neobsahuje konzervační látky! Po otevření uchovávejte v chladu.
KAŠEL
Extra silný bylinkový sirup s vysokým obsahem českého medu, bylin a vitamínu C je přírodní
prostředek, který může přispívat k snadnějšímu řešení problémů v oblasti krku při virózách,
zápalech hlasivek, zahlenění, kašli aj. zánětlivých potížích. Přítomný vitamín C přispívá k
normální funkci imunitníh o systému..
Složení: český med, cukr, voda, extrakty z bylin dobromysle, proskurníku, lékořice, květu
lípy, jitrocele kopinatého, divizny, tymiánu, chrpy a anýzu, angreštová šťáva, eukalyptus,
vitamín C 400 mg ve 100 g výrobku = 666% DDD. (Doporučená denní dávka).
Doporučené dávkování: děti od 3 let 1- 3 čajové lžičky (= 3 ml) 3 - 5x denně, dospělí 1 - 2
polévkové lžíce (=10 ml) 3 - 5x denně přímo na lžičku, nebo aplikovat nejlépe do čaje či vody
k přípravě posilujícího nápoje.

Upozornění: Případný zákal je způsoben vysokým podílem přírodních látek a nebrání použití
přípravku. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nenahrazuje léčiva. Uchovávat při teplotě
do 25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Před upotřebením protřepat.
Není určeno pro děti do 3 let. Ukládat mimo dosah dětí.
Přípravek neobsahuje konzervační látky! Po otevření uchovávejte v chladu.
NACHLAZENÍ
Extra silný bylinkový sirup s vysokým obsahem českého medu, bylin a vitamínu C je
přírodní prostředek, který může přispívat k snadnějšímu řešení problémů v oblasti horních
cest dýchacích při zahlenění, virózách, kašli, rýmě a nachlazení. Přítomný vitamín C
přispívá k normální funkci imunitního systému.
Složení: český med, cukr, voda, extrakty z bylin slézu maurského, proskurníku, prvosenky,
květu lípy, lékořice lysé, jitrocele kopinatého, květu černého bezu a mateřídoušky, šťáva z
černého rybízu, eukalyptus, vitamín C 400 mg ve 100 g výrobku = 666% DDD. (Doporučená
denní dávka).
Doporučené dávkování: děti od 3 let 1- 3 čajové lžičky (= 3 ml) 3 - 5x denně,
dospělí 1 - 2 polévkové lžíce (=10 ml) 3 - 5x denně přímo na lžičku, nebo aplikovat nejlépe
do čaje či vody k přípravě posilujícího nápoje.
Upozornění: Případný zákal je způsoben vysokým podílem přírodních látek a nebrání
použití přípravku. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nenahrazuje léčiva. Uchovávat při
teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Před upotřebením
protřepat. Není určeno pro děti do 3 let.Ukládat mimo dosah dětí.
Přípravek neobsahuje konzervační látky! Po otevření uchovávejte v chladu.
PRŮDUŠKY
Extra silný bylinkový sirup s vysokým obsahem českého medu, bylin a vitamínu C je přírodní
prostředek, který může přispívat k snadnějšímu řešení problémů v oblasti dolních cest
dýchacích při virózách, nachlazení, zápalech plic, kašli a astmatu. Pomáhá uvolňovat hleny a
zklidňovat podrážděné průdušky, usnadňuje odkašlávání a dýchání. Přítomný vitamín C
přispívá k normální funkci imunitní ho systému.
Složení: český med, cukr, voda, extrakt z bylin květu tužebníku, slézu maurského, květu lípy,
jitrocele kopinatého, divizny, truskavce, šípkových plodů a lišejníku islandského, šťáva z
černého rybízu, vitamín C 400 mg ve 100 g výrobku = 666% DDD. (Doporučená denní
dávka).
Doporučené dávkování: děti od 3 let 1- 3 čajové lžičky (= 3 ml) 3 - 5x denně,
dospělí 1 - 2 polévkové lžíce (=10 ml) 3 - 5x denně přímo na lžičku, nebo aplikovat nejlépe
do čaje či vody k přípravě posilujícího nápoje.
Upozornění: Případný zákal je způsoben vysokým podílem přírodních látek a nebrání použití
přípravku. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nenahrazuje léčiva. Uchovávat při teplotě
do 25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Před upotřebením protřepat.
Není určeno pro děti do 3 let. Ukládat mimo dosah dětí.
Přípravek neobsahuje konzervační látky! Po otevření uchovávejte v chladu.
Z ČERSTVÝCH KVĚTU ČERNÉHO BEZU
Extra silný bylinkový sirup s vysokým obsahem českého medu, vitamínu C a extraktu
z čerstvých květů černého bezu je přírodní prostředek, který přispívá k normální funkci

imunitního a dýchacího systému, normální úrovni hladiny glukózy v krvi. Podporuje čištění a
vylučování. Přítomný vitamín C přispívá k normální funkci imunitní ho systému.
Složení: český med, cukr, voda, extrakt z čerstvých květů černého bezu, angreštová šťáva,
vitamín C 400 mg ve 100 g výrobku = 666% DDD. (Doporučená denní dávka).
Doporučené dávkování: děti od 3 let 1- 3 čajové lžičky (= 3 ml) 3 - 5x denně,
dospělí 1 - 2 polévkové lžíce (=10 ml) 3 - 5x denně přímo na lžičku, nebo aplikovat nejlépe
do čaje či vody k přípravě posilujícího nápoje.
Upozornění: Případný zákal je způsoben vysokým podílem přírodních látek a nebrání použití
přípravku. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nenahrazuje léčiva. Uchovávat při teplotě
do 25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Před upotřebením protřepat.
Není určeno pro děti do 3 let. Ukládat mimo dosah dětí.
Přípravek neobsahuje konzervační látky! Po otevření uchovávejte v chladu.
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