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Supliment alimentar cu zahăr
120 ml

Ingredient                       Cantitate    
N-acetil-cisteina   50 mg 
Extract de Thymus vulgaris  50 mg
Extract de Sambucus nigra  50 mg
Extract de Primula veris   50 mg
Extract de Verbascum thapsiforme  25 mg
Extract de Althaea o�cinalis  25 mg
Zinc     2,5 mg*

Fiecare 5 ml sirop conțin:

Ingrediente: apă; sucroză; extract apos 4:1 (maltodextrină 30%) din frunze de Cimbru-de-cultură 
(Thymus vulgaris); extract hidroetanolic 4:1 (maltodextrină 30%) din �ori de Soc (Sambucus nigra); 
extract apos 4:1 (maltodextrină) din �ori de Ciuboțica-cucului (Primula veris); N-acetil-L- cisteină; 
extract apos 4:1 (maltodextrină) din �ori de Lumânărică (Verbascum thapsiforme); extract apos 4:1 
(maltodextrină 30 - 50%) din rădăcină de Nalbă-mare (Althaea o�cinalis); aromă de măr (polietilen-
glicol); gluconat de zinc; agent de îngroșare: gumă de xantan; corector de aciditate: acid citric 
monohidrat; conservant: sorbat de potasiu; potențiator de aromă: clorură de sodiu.

Proprietățile componentelor:

N-acetil-cisteina crește sinteza de glutation, care are funcție de coenzimă în numeroase reacții de 
oxido-reducere, protejând organismul de efectele radicalilor liberi.

Zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ.

*25% din valoarea nutrițională de referință conform Regulamentului 1169/2011

Proprietățile plantelor din compoziție :

- Efect calmant la nivelul aparatului respirator superior (Cimbru-de-cultură, Ciuboțica-cucului, Lumânărica, 
Nalba-mare)
- Fluidi�carea secrețiilor din tractul respirator (Cimbru-de-cultură, Ciuboțica-cucului)
- Susțin sistemul imunitar (Cimbru-de-cultură, Soc, Lumânărica)

Mod de utilizare:  oral – 5 ml pe zi sau conform recomandării profesioniștilor din domeniul sănătății. A se 
agita înainte de �ecare utilizare.
Recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani. 

Atenționări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Produsul nu conține ingrediente cu potențial alergenic

Forma de prezentare: Cutie cu un �acon din sticlă cu 120 ml sirop, prevăzut cu sistem de închidere 
securizat pentru copii și cupă dozatoare.
 
Noti�cat la SNPMAPS nr.: AA 11563/29.05.2018

Păstrare:
- A se păstra la temperaturi sub 250C
- A se feri de lumină și umezeală

Producător:
ErgoPharma Ltd.
Gaji 1, 3000 Celje
Slovenia

Deținător noti�care:
ASCENDIS WELLNESS SRL
Calea Floreasca, nr. 169
Sector 1, București, România
o�ce@sunwavepharma.com

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACCESAȚI
WWW.SUNWAVEPHARMA.COM
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