
Respirax, uztura bagātinātājs. Elpceļu veselībai. 

Kvercetīns, cinks, kā arī 10 augu komplekss patīkamai un komfortablai elpošanai. 

Īpašības: Respirax ir uztura bagātinātājs, kas satur kvercetīnu, cinku, kā arī 10 augu 
ekstraktus, no kuriem lakricas, plūškoka, Islandes ķērpja, deviņvīruspēka, ehinācejas, 

kurkumas un ingvera ekstrakti veicina elpceļu veselību un imūnsistēmas darbību. 

Aktīvās vielas:             1 tabletē                                  2 tabletes 

Kailās lakricas ekstrakts    100 mg -           200 mg - 
Melnā plūškoka ekstrakts    100 mg - 200 mg - 

Islandes ķērpja ekstrakts      60 mg - 120 mg - 

Dzeltenās genciānas ekstrakts      50 mg - 100 mg - 
Parastā deviņvīruspēka ekstrakts    50 mg - 100 mg - 

Ehinācijas ekstrakts      40 mg -   80 mg - 

Meža malvas ekstrakts      40 mg -   80 mg - 
Kurkumas ekstrakts      40 mg -   80 mg - 

Ārstniecības altejas ekstrakts      30 mg -   60 mg - 

Ingvera ekstrakts      20 mg -   40 mg - 

Kvercetīns                              150 mg - 300 mg - 
Cinks                                  5 mg  50% NRV   10 mg  100% NRV 

*NRV – uzturvielu atsauces vērtība, - nav noteikta          PVD reģistrā ar numuru: 13121 

Sastāvs: Mikrokristāliskā celuloze (apjoma palielinātājs), kvercetīns (japāņu pagoda koka 
ekstrakts - Sophora japonica), kailās lakricas ekstrakts - sakne (Glycyrrhiza glabra), melnā 

plūškoka ekstrakts (Sambucus nigra) - augļi, Islandes ķērpja ekstrakts (Cetraria islandica)  

- laponis, dzeltenās genciānas ekstrakts - sakne (Gentiana lutea), parastā deviņvīruspēka 

ekstrakts - lapas (Verbascum thapsus), ehinācijas ekstrakts - sakne (Echinacea purpurea), 
meža malvas ekstrakts - ziedi (Malva sylvestris), kurkumas ekstrakts - sakne (Curcuma 

longa), cinka glikonāts, polivinilpirolidons (cietinātājs), ārstniecības altejas ekstrakts –  

sakne (Althaea officinalis), tabletes apvalks (hidroksipropilmetilceluloze - stabilizētājs, 
polidekstroze - apjoma palielinātājs, titāna dioksīds un spirulīnas ekstrakts - krāsvielas,  

talks un vidēja garuma ķēžu triglicerīdi - pretsalipes vielas), ingvera ekstrakts - sakne 

(Zingiber officinale), taukskābju magnija sāļi un silīcija dioksīds (pretsalipes vielas). 
Deva: 1–2 tabletes dienā ēšanas laikā vai pēc ēšanas, uzdzerot pietiekamu šķidruma 

daudzumu. Iepakojumā: 120 tabletes Neto masa: 117 g             Versija: Rx/01 

Uzmanību: Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantot uztura bagātinātāju  

kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju. Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu 
no sastāvdaļām. Šis produkts nav piemērots bērniem, grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas 

periodā. Nelietot sistēmisku un autoimūnu slimību gadījumā, imūndeficīta, imūnsupresijas 

un leikocītu slimību gadījumā, ja pastāv alerģiju un anafilaktisku reakciju risks.  
Nav ieteicams nepārtraukti lietot ilgāk par 4 nedēļām.  Uzglabāšana: Uzglabāt 

sausā vietā, no 15° C līdz 25° C oriģinālajā iepakojumā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā!  

Ražotājs: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10, Čehija.  
Kontaks: Helvetia Apotheke, A/K 31, LV-1044, Rīga. Tālr.: 660 130 10, www.helvetia.lv  

Partijas numurs/Ieteicams līdz: skatīt datumu uz iepakojuma.                        LV 290 M 

http://www.helvetia.lv/

