
30 CAPSULE SUPLIMENT ALIMENTAR

Fiecare capsulă conține:

Ingredient 

N-acetilcisteină

Bromelaină 

Extract de Gentiana lutea

Extract de Sambucus nigra

Extract de Verbena o�cinalis

Extract de Verbascum thapsus

Extract de Primula o�cinalis

Zinc 

Cantitate

150 mg

150 mg/ 750 U-FIP

50 mg

50 mg

50 mg

50 mg

25 mg

10 mg*

*100% din valoarea nutrițională de referință conform Regulamentului 1169/2011

Ingrediente: N-acetil-L-cisteină; bromelaină 2500 GDU/g din fructe de Ananas (Ananas comosus); capsula (gelatină; 
apă; colorant: oxid roșu de �er); amidon de porumb modi�cat; extract apos 5:1 din rădăcini de Ghințură-galbenă 
(Gentiana lutea); extract apos 4:1 din �ori de Soc (Sambucus nigra); extract 5:1 din părți aeriene de Verbină (Verbena 
o�cinalis); extract apos 4:1 din �ori de Lumânărică (Verbascum thapsus); agenți antiaglomeranți: stearat de 
magneziu vegetal, talc; extract apos 4:1 din �ori de Ciuboțica-cucului (Primula o�cinalis); oxid de zinc.

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

Bromelaina este o enzimă proteolitică extrasă din ananas, care poate ajuta la �uidi�carea și eliminarea secrețiilor 
bronșice.

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACCESAȚI
WWW.SUNWAVEPHARMA.COM

Plantele din compoziție ajută la:
- Fluidi�carea secrețiilor bronșice și eliminarea acestora (ciuboțica-cucului, soc)
- Menținerea sănătății membranelor mucoase de la nivelul sistemului respirator (lumânărica)
- Funcționarea normală a sistemului respirator și au efecte bene�ce asupra gâtului iritat (verbina, gențiana)

Recomandări:
- pentru menținerea sănătății mucoasei sinusurilor
- hiperreactivitate bronșică

Mod de utilizare: oral – 1 capsulă pe zi sau la recomandarea profesioniștilor din domeniul sănătății. Capsula se 
înghite întreagă cu un pahar cu apă.

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

Condiții de păstrare:
- A se păstra la temperaturi între 15 și 250C
- A se feri de lumină și umezeală

Noti�cat la I.N.S.P. nr.: AC 3032/10.02.2022

Producător:
ErgoPharma Ltd.
Gaji 1, 3000 Celje
Slovenia

Distribuitor și deținător noti�care:
Ascendis Wellness SRL
Calea Floreasca, nr. 169
Sector 1, București, România
o�ce@sunwavepharma.com




