Хранителна добавка
със захар и подсладител
ТОПЛА НАПИТКА

12
СИНУС
ЕКСТРАКТ ОТ АФРИКАНСКИ
ПЕЛАРГОНИУМ

PELAVO GRIPACTIVE е съчетание между природни съставки и най-новите
медицински познания, благодарение на прогресивните методи на екстракция
и съвременните технологии.
1. Описание:
Pelavo Gripactive Синус представлява комбинация от внимателно подбрани натурални съставки, подходящи при функциите на горните
дихателни пътища.
Pelavo Gripactive Синус съдържа:
- стандартизиран екстракт от корен на Африкански пеларгониум, който по естествен начин подпомага функциите на горните дихателни
пътища
- индийска ехинацея (Andrographis paniculata) – подпомага функциите на горния респираторен тракт
- шипка – подпомага правилното функциониране на имунната система.
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ЕКСТРАКТ?
Екстрактът от корен на Африкански пеларгониум съдържа редица биоактивни вещества, принадлежащи към кумариновата група,
кумаринови гликозиди, фенолни киселини, флавоноиди и проантоцианидини, както и мастни киселини. Съдържанието на отделните
компоненти в екстракта може да варира – в зависимост от метеорологичните условия в плантациите с насаждения на Африкански
пеларгониум. Следователно стандартизацията на екстракта е изключително важна, тъй като гарантира, че съдържанието на веществото,
отговорно за ефикасността, е еднакво във всяка производствена партида. Pelavo Gripactive Синус съдържа висококачествен стандартизиран екстракт от корен на Африкански пеларгониум.
Действие, потвърдено в проучвания
Действието на екстракта от корен на Африкански пеларгониум (Рelargonium sidoides) е потвърдено в редица клинични проучвания, включващи
13 000 души, в това число 3900 деца. Тези проучвания потвърждават благотворния ефект на екстракта върху дихателните пътища.
Висока степен на сигурност
Клиничните проучвания потвърждават поносимостта и безопасността на Африкански пеларгониум (Pelargonium sidoides) при деца. Строго
контролираният и наблюдаван производствен процес гарантира най-високото качество на продукта Pelavo Gripactive Синус.

2. Кога да използвате:
Pelavo Gripactive Синус се препоръчва за употреба при поява на симптоми като запушен нос и синуси, както и 2-3 дни след тяхното
отшумяване, но не повече от 14 дни.

3. Начин на приложение:
Възрастни и деца над 12 години – 1 саше дневно. Изсипете съдържанието на сашето в 150 ml гореща вода (приблизително ¾ чаша).
Продуктът се препоръчва особено през периоди на понижен имунитет.

4. Условия за съхранение:
Съхранявайте в оригиналната опаковка, при стайна температура, на сухо, недостъпно за малки деца. Пазете продукта от влага и светлина.
Важна информация: Не превишавайте препоръчителната дневна доза. Хранителната добавка не може да се използва като заместител
на разнообразното хранене. Не приемайте в случай на свръхчувствителност към някоя от съставките. Не се препоръчва по време на
бременност и кърмене. Съдържа захар и подсладител. Продуктът не служи за лечение, диагностика и профилактика. Информация за
съставките, можете да намерите на външната опаковка.
Топлата напитка има леко горчив вкус, който се дължи на екстракта от Индийската ехинацея (Andrographis paniculata), който подпомага
функциите на горните дихателни пътища и стимулира имунната система на организма.
Произведено в Полша.
Име и адрес на разпространителя: Софарма Трейдинг АД, София, ул. Л. Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
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