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Plantusin usureaza expectoratia -
capsule moi 15 cps FARES

BENEFICII

Recomandat pentru tusea cu expectoratie

Eficienta dovedita ca unic tratament in 96.77% din cazuri

Efectul terapeutic se instaleaza in 3-4 zile

Uleiuri esentiale 100% naturale, fara excipienti

Formula complexa din 6 uleiuri esentiale riguros caracterizate botanic si biochimic (cu o compozitie
bine definita a principiilor active majoritare) care asigura efect crescut si absorbtie rapida

Prin dozarea bine studiata s-a obtinut un efect sinergic (de potențare reciprocă) al uleiurilor
esentiale din componența produsului

Se poate administra incepand cu varsta de 7 ani

Sustine fluidificarea si eliminarea sputei

Calmeaza tusea productive

Reduce inflamatia cailor respiratorii

Decongestioneaza caile respiratorii

Pentru a obtine eficienta solicitata de medicii specialisti din domeniu, experienta ne-a permis sa
abordam realizarea unei retete complexe din 6 uleiuri esentiale, care garanteaza efectul scontat

Produsul s-a dovedit eficient ca unic tratament in 96.77% din cazurile de infecții respiratorii acute și
cronice acutizate ( bronșită cronică acutizată, astm bronșic în exacerbare, bronșiectazie
suprainfectată):

Tusea productivă a dispărut dupa 6 zile la 61,29% dintre persoane si s-a redus cu 50% la celelalte
persoane

Durerea în piept asociată tusei a dispărut in 95% din cazuri
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Sputa a devenit absenta dupa 5 zile la 55% dintre persoane

Nu afecteaza flora intestinala si nu are efecte secundare hepatice

100% natural, fara excipienti, asigura o biodisponibilitate optima

Ingrediente

-ulei de seminţe de struguri (Vitis viniferae oleum) 90 mg

-ulei esenţial de eucalipt (Eucalypti aetheroleum) 90 mg

-ulei gras de negrilică (Nigellae sativae oleum) 60 mg

-ulei esenţial de dafin (Lauri aetheroleum) 24 mg

-ulei esenţial de lavandă spic (Lavandulae latifoliae aetheroleum) 15 mg

-ulei esenţial de anason (Anisi aetheroleum) 12 mg

-ulei esenţial de şovârv (Origani aetheroleum) 6 mg

-ulei esenţial de fenicul (Foeniculi aetheroleum) 3 mg

Mod de administrare

Copii 7 – 10 ani: câte 1 capsulă de 2 ori pe zi, la o oră după masă. La nevoie se pot administra până
la 4 capsule pe zi.

Copii de peste 10 ani și adulți: câte 1 capsulă de 3 ori pe zi. La nevoie se pot administra până la 6
capsule pe zi.

Se administrează de preferință la o oră după masă.

Durata curei: 5 – 10 zile. La nevoie se poate continua administrarea până la 15 zile.


