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Sirop de tuse cu miere 250 ml
ALBEENA

Siropul de tuse cu miere de la Albeena este un
produs terapeutic 100% natural, pentru gât și căile
respiratorii. Remediu eficient pentru iritațiile
provocate de tuse, obținut din plante proaspete și
miere de albine. Toate ingredientele provin din surse
selecționate, controlate biologic și nu sunt tratate cu
conservanți sau coloranți artificiali.

Produsul este un supliment alimentar, care trebuie să completeze un regim alimentar variat și
echilibrat și un mod de viață sănătos.

Recomandări:

combate tusea seacă și calmează răgușeala
adjuvant în inflamațiile produse de infecții virale sau bacteriene
menține sănătatea căilor respiratorii
ameliorează starea de uscăciune a mucoaselor
indicat pentru răceală, gripă, diminuarea febrei

Cum acționează?

favorizează expectorația și fluidifică secrețiile bronșice
acționează ca antiseptic al căilor respiratorii
are efect antiinflamator, antispastic și emolient
ameliorează tusea iritativă
contribuie la scăderea febrei și diminuează senzația de rău asociată cu febra

Ce ingrediente conţine?

Plante proaspete – Pătlagină (Plantago lanceolata), muguri de Brad (Abies alba), inflorescenţe de
Soc (Sambucus nigra), Cimbrişor (Thymus serpyllum) – 50%, macerate în miere de albine şi zahăr
brun invertit.

Ce proprietăți are fiecare ingredient?

Mierea de albine este un puternic antibiotic și antiinfecțios natural. Alină tusea persistentă,
revitalizează și energizează organismul datorită conținutului de glucoză și fructoză. Bioflavonoidele
din miere acționează direct pentru îmbunătățirea sistemului imunitar și creșterea rezistenței
împotriva bolilor. Este o foarte bună sursă de nutrienți, vitamine (A, B, C, D, K și complexul B), are
proprietăți antioxidante și mărește producția de citokine, substanțe cu acțiune antimicrobiană.

Pătlagina are eficiență recunoscută în prevenirea și tratarea bronșitelor cronice, a inflamațiilor și a
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tusei de diferite etiologii. Are acțiune bacteriană și astringentă dovedită și efect antiseptic și
cicatrizant. Remediu natural puternic emolient, indicat în stările inflamatorii ale tractului respirator
și astm.

Mugurii de brad sunt indicați în tratarea afecțiunilor laringelui și traheei: faringite, laringite,
bronşite, traheite, amigdalite, viroze respiratorii. Au proprietăți antiinflamatoare și antiseptice, iar
extractul de muguri de brad este expectorant și tonic pulmonar. Conțin taninuri și vitamine care
remineralizează organismul și stimulează imunitatea la nivel rino-faringian.

Socul are proprietăți sudorifice și contribuie la scăderea temperaturii, accelerând tratarea gripei și a
răcelii. Are o compoziție bogată în uleiuri volatile, tanini și antioxidanți care combat infecțiile
respiratorii și stimulează rezistența organismului. Ajutor în nevralgii, alergii și sinuzită.

Cimbrişorul este unul dintre cele mai cunoscute remedii naturale pentru tuse, astm și bronșite. Are
proprietăţi expectorante și calmează spasmele căilor respiratorii și răgușeala. Recomandat pentru
tratarea tusei convulsive și astmatice, tonic nervos și reconfortant general.

Cum se administrează?

Intern, în cure de 3-4 săptămâni.
Copii și adulți: 3-4 lingurițe pe zi

Nu depășiți doza zilnică recomandată pentru consumul zilnic.

Contraindicat persoanelor cu alergie sau hipersensibilitate la oricare dintre componentele
produsului sau cărora le este interzis/limitat consumul de zahăr.Păstrează recipientul de sirop bine
închis, ferit de căldură.

Nu lăsați la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Mod de prezentare: Recipient de sticlă verde, de 250ml.


