
Respirax, fi lmbevonatos tabletta
Gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő kvercetinnel és cinkkel

Jellemzői: A Respirax étrend-kiegészítő kvercetint, cinket és 10 gyógynövény: 
édesgyökér-, bodza-, izlandi zuzmó-, ökörfarkkóró-, kasvirág-, kurkuma- és gyömbér 
kivonatát tartalmazza, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működé-
séhez és a légzőszervek egészségének megőrzéséhez.
Hatóanyag 1 tabl./2 tabl.
Igazi édesgyökér-kivonat 100/200 mg Erdei mályva-kivonat 40/80 mg
Fekete bodza-kivonat 100/200 mg Kurkuma-kivonat 40/80 mg
Izlandi zuzmó-kivonat 60/120 mg Orvosi ziliz-kivonat 30/60 mg
Sárga tárnics-kivonat 50/100 mg Gyömbér-kivonat 20/40 mg
Molyhos ökörfarkkóró-kivonat 50/100 mg Kvercetin 150/300 mg
Bíbor kasvirág-kivonat 40/80 mg (közönséges pagodafa-kivonatból)
Cink 5/10 mg 50%/100% NRV*
* % NRV: a hatóanyag mennyisége afelnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában 
Összetevők: tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), kvercetin (közönséges 
pagodafa Sophora japonica-kivonatból), igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 
gyökérkivonat, fekete bodza (Sambucus nigra) gyümölcs-kivonat, izlandi zuzmó 
(Cetraria islandica) kivonat, sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökérkivonat, molyhos 
ökörfarkkóró (Verbascum thapsus levélkivonat, bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 
gyökérkivonat, erdei mályva (Malva sylvestris) virágkivonat, kurkuma (Curcuma longa) 
gyökérkivonat, cink-glükonát, stabilizátor (polivinil-pirrolidon), orvosi ziliz (Althaea 
offi cinalis) gyökérkivonat, tabletta bevonat (fényezőanyagok: hidroxi-propil-metil-ce-
llulóz és hidroxi-propil-cellulóz, csomósodást gátló anyag: talkum, színezékek: 
kalcium-karbonát és spirulina kivonat), gyömbér (Zingiber offi cinale) gyökérkivo-
nat, csomósodást gátló anyagok: zsírsavak magnéziumsója és szilícium-dioxid.
Adagolás: 1-2 tabletta naponta az étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű 
folyadékkal fogyasztva. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
Tartalma: 120 tabletta   Nettó tömeg: 117 g
Figyelmeztetés: Fészkesvirágzatúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben, 
magas vérnyomásban szenvedőknek és immunszupresszáns gyógyszereket szedők-
nek, gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott. Szedése 
legfeljebb 8 héten át történhet! Epeköves és epekőképződésre hajlamosak számára 
nem ajánlott. Véralvadásgátló gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása nem 
javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot.  
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó!      
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: Rx/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 25490/2020     HU 290 T2

Respirax, fi lmbevonatos tabletta
Gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő kvercetinnel és cinkkel

Jellemzői: A Respirax étrend-kiegészítő kvercetint, cinket és 10 gyógynövény: 
édesgyökér-, bodza-, izlandi zuzmó-, ökörfarkkóró-, kasvirág-, kurkuma- és gyömbér 
kivonatát tartalmazza, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működé-
séhez és a légzőszervek egészségének megőrzéséhez.
Hatóanyag 1 tabl./2 tabl.
Igazi édesgyökér-kivonat 100/200 mg Erdei mályva-kivonat 40/80 mg
Fekete bodza-kivonat 100/200 mg Kurkuma-kivonat 40/80 mg
Izlandi zuzmó-kivonat 60/120 mg Orvosi ziliz-kivonat 30/60 mg
Sárga tárnics-kivonat 50/100 mg Gyömbér-kivonat 20/40 mg
Molyhos ökörfarkkóró-kivonat 50/100 mg Kvercetin 150/300 mg
Bíbor kasvirág-kivonat 40/80 mg (közönséges pagodafa-kivonatból)
Cink 5/10 mg 50%/100% NRV*
* % NRV: a hatóanyag mennyisége afelnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában 
Összetevők: tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), kvercetin (közönséges 
pagodafa Sophora japonica-kivonatból), igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 
gyökérkivonat, fekete bodza (Sambucus nigra) gyümölcs-kivonat, izlandi zuzmó 
(Cetraria islandica) kivonat, sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökérkivonat, molyhos 
ökörfarkkóró (Verbascum thapsus levélkivonat, bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 
gyökérkivonat, erdei mályva (Malva sylvestris) virágkivonat, kurkuma (Curcuma longa) 
gyökérkivonat, cink-glükonát, stabilizátor (polivinil-pirrolidon), orvosi ziliz (Althaea 
offi cinalis) gyökérkivonat, tabletta bevonat (fényezőanyagok: hidroxi-propil-metil-ce-
llulóz és hidroxi-propil-cellulóz, csomósodást gátló anyag: talkum, színezékek: 
kalcium-karbonát és spirulina kivonat), gyömbér (Zingiber offi cinale) gyökérkivo-
nat, csomósodást gátló anyagok: zsírsavak magnéziumsója és szilícium-dioxid.
Adagolás: 1-2 tabletta naponta az étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű 
folyadékkal fogyasztva. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
Tartalma: 120 tabletta   Nettó tömeg: 117 g
Figyelmeztetés: Fészkesvirágzatúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben, 
magas vérnyomásban szenvedőknek és immunszupresszáns gyógyszereket szedők-
nek, gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott. Szedése 
legfeljebb 8 héten át történhet! Epeköves és epekőképződésre hajlamosak számára 
nem ajánlott. Véralvadásgátló gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása nem 
javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot.  
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó!      
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: Rx/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 25490/2020     HU 290 T2

Respirax, fi lmbevonatos tabletta
Gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő kvercetinnel és cinkkel

Jellemzői: A Respirax étrend-kiegészítő kvercetint, cinket és 10 gyógynövény: 
édesgyökér-, bodza-, izlandi zuzmó-, ökörfarkkóró-, kasvirág-, kurkuma- és gyömbér 
kivonatát tartalmazza, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működé-
séhez és a légzőszervek egészségének megőrzéséhez.
Hatóanyag 1 tabl./2 tabl.
Igazi édesgyökér-kivonat 100/200 mg Erdei mályva-kivonat 40/80 mg
Fekete bodza-kivonat 100/200 mg Kurkuma-kivonat 40/80 mg
Izlandi zuzmó-kivonat 60/120 mg Orvosi ziliz-kivonat 30/60 mg
Sárga tárnics-kivonat 50/100 mg Gyömbér-kivonat 20/40 mg
Molyhos ökörfarkkóró-kivonat 50/100 mg Kvercetin 150/300 mg
Bíbor kasvirág-kivonat 40/80 mg (közönséges pagodafa-kivonatból)
Cink 5/10 mg 50%/100% NRV*
* % NRV: a hatóanyag mennyisége afelnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában 
Összetevők: tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), kvercetin (közönséges 
pagodafa Sophora japonica-kivonatból), igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 
gyökérkivonat, fekete bodza (Sambucus nigra) gyümölcs-kivonat, izlandi zuzmó 
(Cetraria islandica) kivonat, sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökérkivonat, molyhos 
ökörfarkkóró (Verbascum thapsus levélkivonat, bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 
gyökérkivonat, erdei mályva (Malva sylvestris) virágkivonat, kurkuma (Curcuma longa) 
gyökérkivonat, cink-glükonát, stabilizátor (polivinil-pirrolidon), orvosi ziliz (Althaea 
offi cinalis) gyökérkivonat, tabletta bevonat (fényezőanyagok: hidroxi-propil-metil-ce-
llulóz és hidroxi-propil-cellulóz, csomósodást gátló anyag: talkum, színezékek: 
kalcium-karbonát és spirulina kivonat), gyömbér (Zingiber offi cinale) gyökérkivo-
nat, csomósodást gátló anyagok: zsírsavak magnéziumsója és szilícium-dioxid.
Adagolás: 1-2 tabletta naponta az étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű 
folyadékkal fogyasztva. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
Tartalma: 120 tabletta   Nettó tömeg: 117 g
Figyelmeztetés: Fészkesvirágzatúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben, 
magas vérnyomásban szenvedőknek és immunszupresszáns gyógyszereket szedők-
nek, gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott. Szedése 
legfeljebb 8 héten át történhet! Epeköves és epekőképződésre hajlamosak számára 
nem ajánlott. Véralvadásgátló gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása nem 
javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot.  
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó!      
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: Rx/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 25490/2020     HU 290 T2

Respirax, fi lmbevonatos tabletta
Gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő kvercetinnel és cinkkel

Jellemzői: A Respirax étrend-kiegészítő kvercetint, cinket és 10 gyógynövény: 
édesgyökér-, bodza-, izlandi zuzmó-, ökörfarkkóró-, kasvirág-, kurkuma- és gyömbér 
kivonatát tartalmazza, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működé-
séhez és a légzőszervek egészségének megőrzéséhez.
Hatóanyag 1 tabl./2 tabl.
Igazi édesgyökér-kivonat 100/200 mg Erdei mályva-kivonat 40/80 mg
Fekete bodza-kivonat 100/200 mg Kurkuma-kivonat 40/80 mg
Izlandi zuzmó-kivonat 60/120 mg Orvosi ziliz-kivonat 30/60 mg
Sárga tárnics-kivonat 50/100 mg Gyömbér-kivonat 20/40 mg
Molyhos ökörfarkkóró-kivonat 50/100 mg Kvercetin 150/300 mg
Bíbor kasvirág-kivonat 40/80 mg (közönséges pagodafa-kivonatból)
Cink 5/10 mg 50%/100% NRV*
* % NRV: a hatóanyag mennyisége afelnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában 
Összetevők: tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), kvercetin (közönséges 
pagodafa Sophora japonica-kivonatból), igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 
gyökérkivonat, fekete bodza (Sambucus nigra) gyümölcs-kivonat, izlandi zuzmó 
(Cetraria islandica) kivonat, sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökérkivonat, molyhos 
ökörfarkkóró (Verbascum thapsus levélkivonat, bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 
gyökérkivonat, erdei mályva (Malva sylvestris) virágkivonat, kurkuma (Curcuma longa) 
gyökérkivonat, cink-glükonát, stabilizátor (polivinil-pirrolidon), orvosi ziliz (Althaea 
offi cinalis) gyökérkivonat, tabletta bevonat (fényezőanyagok: hidroxi-propil-metil-ce-
llulóz és hidroxi-propil-cellulóz, csomósodást gátló anyag: talkum, színezékek: 
kalcium-karbonát és spirulina kivonat), gyömbér (Zingiber offi cinale) gyökérkivo-
nat, csomósodást gátló anyagok: zsírsavak magnéziumsója és szilícium-dioxid.
Adagolás: 1-2 tabletta naponta az étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű 
folyadékkal fogyasztva. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
Tartalma: 120 tabletta   Nettó tömeg: 117 g
Figyelmeztetés: Fészkesvirágzatúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben, 
magas vérnyomásban szenvedőknek és immunszupresszáns gyógyszereket szedők-
nek, gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott. Szedése 
legfeljebb 8 héten át történhet! Epeköves és epekőképződésre hajlamosak számára 
nem ajánlott. Véralvadásgátló gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása nem 
javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot.  
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó!      
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: Rx/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 25490/2020     HU 290 T2

Respirax, fi lmbevonatos tabletta
Gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő kvercetinnel és cinkkel

Jellemzői: A Respirax étrend-kiegészítő kvercetint, cinket és 10 gyógynövény: 
édesgyökér-, bodza-, izlandi zuzmó-, ökörfarkkóró-, kasvirág-, kurkuma- és gyömbér 
kivonatát tartalmazza, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működé-
séhez és a légzőszervek egészségének megőrzéséhez.
Hatóanyag 1 tabl./2 tabl.
Igazi édesgyökér-kivonat 100/200 mg Erdei mályva-kivonat 40/80 mg
Fekete bodza-kivonat 100/200 mg Kurkuma-kivonat 40/80 mg
Izlandi zuzmó-kivonat 60/120 mg Orvosi ziliz-kivonat 30/60 mg
Sárga tárnics-kivonat 50/100 mg Gyömbér-kivonat 20/40 mg
Molyhos ökörfarkkóró-kivonat 50/100 mg Kvercetin 150/300 mg
Bíbor kasvirág-kivonat 40/80 mg (közönséges pagodafa-kivonatból)
Cink 5/10 mg 50%/100% NRV*
* % NRV: a hatóanyag mennyisége afelnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában 
Összetevők: tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), kvercetin (közönséges 
pagodafa Sophora japonica-kivonatból), igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 
gyökérkivonat, fekete bodza (Sambucus nigra) gyümölcs-kivonat, izlandi zuzmó 
(Cetraria islandica) kivonat, sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökérkivonat, molyhos 
ökörfarkkóró (Verbascum thapsus levélkivonat, bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 
gyökérkivonat, erdei mályva (Malva sylvestris) virágkivonat, kurkuma (Curcuma longa) 
gyökérkivonat, cink-glükonát, stabilizátor (polivinil-pirrolidon), orvosi ziliz (Althaea 
offi cinalis) gyökérkivonat, tabletta bevonat (fényezőanyagok: hidroxi-propil-metil-ce-
llulóz és hidroxi-propil-cellulóz, csomósodást gátló anyag: talkum, színezékek: 
kalcium-karbonát és spirulina kivonat), gyömbér (Zingiber offi cinale) gyökérkivo-
nat, csomósodást gátló anyagok: zsírsavak magnéziumsója és szilícium-dioxid.
Adagolás: 1-2 tabletta naponta az étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű 
folyadékkal fogyasztva. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
Tartalma: 120 tabletta   Nettó tömeg: 117 g
Figyelmeztetés: Fészkesvirágzatúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben, 
magas vérnyomásban szenvedőknek és immunszupresszáns gyógyszereket szedők-
nek, gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott. Szedése 
legfeljebb 8 héten át történhet! Epeköves és epekőképződésre hajlamosak számára 
nem ajánlott. Véralvadásgátló gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása nem 
javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot.  
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó!      
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: Rx/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 25490/2020     HU 290 T2

Respirax, fi lmbevonatos tabletta
Gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő kvercetinnel és cinkkel

Jellemzői: A Respirax étrend-kiegészítő kvercetint, cinket és 10 gyógynövény: 
édesgyökér-, bodza-, izlandi zuzmó-, ökörfarkkóró-, kasvirág-, kurkuma- és gyömbér 
kivonatát tartalmazza, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működé-
séhez és a légzőszervek egészségének megőrzéséhez.
Hatóanyag 1 tabl./2 tabl.
Igazi édesgyökér-kivonat 100/200 mg Erdei mályva-kivonat 40/80 mg
Fekete bodza-kivonat 100/200 mg Kurkuma-kivonat 40/80 mg
Izlandi zuzmó-kivonat 60/120 mg Orvosi ziliz-kivonat 30/60 mg
Sárga tárnics-kivonat 50/100 mg Gyömbér-kivonat 20/40 mg
Molyhos ökörfarkkóró-kivonat 50/100 mg Kvercetin 150/300 mg
Bíbor kasvirág-kivonat 40/80 mg (közönséges pagodafa-kivonatból)
Cink 5/10 mg 50%/100% NRV*
* % NRV: a hatóanyag mennyisége afelnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában 
Összetevők: tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), kvercetin (közönséges 
pagodafa Sophora japonica-kivonatból), igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 
gyökérkivonat, fekete bodza (Sambucus nigra) gyümölcs-kivonat, izlandi zuzmó 
(Cetraria islandica) kivonat, sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökérkivonat, molyhos 
ökörfarkkóró (Verbascum thapsus levélkivonat, bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 
gyökérkivonat, erdei mályva (Malva sylvestris) virágkivonat, kurkuma (Curcuma longa) 
gyökérkivonat, cink-glükonát, stabilizátor (polivinil-pirrolidon), orvosi ziliz (Althaea 
offi cinalis) gyökérkivonat, tabletta bevonat (fényezőanyagok: hidroxi-propil-metil-ce-
llulóz és hidroxi-propil-cellulóz, csomósodást gátló anyag: talkum, színezékek: 
kalcium-karbonát és spirulina kivonat), gyömbér (Zingiber offi cinale) gyökérkivo-
nat, csomósodást gátló anyagok: zsírsavak magnéziumsója és szilícium-dioxid.
Adagolás: 1-2 tabletta naponta az étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű 
folyadékkal fogyasztva. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
Tartalma: 120 tabletta   Nettó tömeg: 117 g
Figyelmeztetés: Fészkesvirágzatúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben, 
magas vérnyomásban szenvedőknek és immunszupresszáns gyógyszereket szedők-
nek, gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott. Szedése 
legfeljebb 8 héten át történhet! Epeköves és epekőképződésre hajlamosak számára 
nem ajánlott. Véralvadásgátló gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása nem 
javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot.  
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó!      
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.   Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, Budapest 1985
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: Rx/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 25490/2020     HU 290 T2

Respirax, fi lmbevonatos tabletta
Gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő kvercetinnel és cinkkel

Jellemzői: A Respirax étrend-kiegészítő kvercetint, cinket és 10 gyógynövény: 
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séhez és a légzőszervek egészségének megőrzéséhez.
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Molyhos ökörfarkkóró-kivonat 50/100 mg Kvercetin 150/300 mg
Bíbor kasvirág-kivonat 40/80 mg (közönséges pagodafa-kivonatból)
Cink 5/10 mg 50%/100% NRV*
* % NRV: a hatóanyag mennyisége afelnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában 
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