
Respirax, výživový doplnok

Charakteristika: Respirax je výživový doplnok obohatený o kvercetín, zinok a výťažky    
z 10 byliniek – najmä sladkého drievka (sladovky hladkoplodej), bazy, islandského 
machu, divozelu, echinacey, kurkumy a ďumbiera, ktoré podporujú správnu funkciu 
imunitného systému a prispievajú k zdraviu dýchacích ciest. 
Účinné látky v 1 tablete:
Extrakt zo sladovky hladkoplodej                      100 mg          -
Extrakt z bazy čiernej                         100 mg        -
Extrakt z islandského machu 60 mg        -
Extrakt z horca žltého 50 mg        -
Extrakt z divozelu 50 mg        -
Extrakt z echinacey 40 mg        -
Extrakt zo slezu lesného 40 mg        -
Extrakt z kurkumy 40 mg        -
Extrakt z ibiša lekárskeho 30 mg        -
Extrakt z ďumbiera 20 mg        -
Kvercetín (extrakt zo sofory japonskej)            150 mg        -
Zinok   5 mg 50% DRVH 
*DRVH – denná referenčná výživová hodnota; – nie je stanovená
Zloženie: Mikrokryštalická celulóza (objemové činidlo), kvercetín (extrakt zo sofory 
japonskej – Sophora japonica), extrakt zo sladovky hladkoplodej – koreň (Glycyrrhiza 
glabra), extrakt z bazy čiernej (Sambucus nigra) – plod, extrakt z islandského machu 
(Cetraria islandica), extrakt z horca žltého – koreň (Gentiana lutea), extrakt z divozelu 
– list (Verbascum thapsus), extrakt z echinacey – koreň (Echinacea purpurea), extrakt        
zo slezu lesného – kvet (Malva sylvestris), extrakt z kurkumy – koreň (Curcuma longa), 
glukónan zinočnatý, polyvinylpyrolidon (stužovadlo), extrakt z ibiša lekárskeho – koreň 
(Althaea officinalis), poťah tablety (hydroxypropylmethylcelulóza – stabilizátor, 
polydextróza – objemové činidlo, oxid titaničitý a extrakt zo spirulíny – farbivá, mastenec  
a triglyceridy – protihrudkové činidlá), extrakt z ďumbiera – koreň (Zingiber officinale), 
stearan horečnatý a oxid kremičitý (protihrudkové činidlá). 
Dávkovanie: 1-2 tablety denne behom jedla alebo po jedle zapiť dostatočným množstvom 
tekutiny. Obsah: 120 tabliet                  Hmotnosť obsahu: 117 g
Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Prípravok sa 
nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade precitlivenosti na 
niektorú zo zložiek. Nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 ºC. Uchovávať 
mimo dosahu malých detí! Výrobca: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 
133/64, 102 00 Praha 10, Česká republika.                  Kontakt: Helvetia Apotheke, 
P. O. Box 361, 830 00 Bratislava. Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk
Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného na každom vrecku.
Verzia: Rx/01                     SK 290 M


