
Pomůže ti hned,
bylinky a med.
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ERDOHerbal medový sirup je doplněk stravy, který obsahuje přírodní 
složky. Extrakty z proskurníku a tymiánu pro zdravé dýchací cesty, 
propolis a niacin pro normální stav sliznic. 

V doporučené denní dávce 3 odměrných lžiček (15 ml) RHP
Med  18,5 g  
Extrakt z proskurníku lékařského 10 mg 
Extrakt z tymiánu obecného 200 mg 
Extrakt z propolisu  150 mg 
Niacin 2,4 mg 15 %
RHP–referenční hodnota příjmu.

Proskurník lékařský (Althaea officinalis) přispívá k normální funkci 
dýchacího systému. Rostlina pochází z oblasti od Středomoří až 
po Střední Asii. Vzhledem k oblibě používání a pěstování se rozšířil 
do Evropy, Asie a Severní Ameriky. Hlavními účinnými látkami jsou 
slizy. Z  proskurníku lékařského, anglicky Marshmallow herb, se od 
starověku do 19. století vyráběly cukrovinky, předchůdci dnešních 
marshmallow (podle něj mají jméno), ve starověku ovšem vyhrazené 
pouze pro nejvyšší vrstvy.

Tymián obecný (Thymus vulgaris) přispívá k normální funkci dýchacího 
a imunitního systému a je antioxidant. Rostlina pochází ze Středomo-
ří, odtud se pěstování rozšířilo i do střední a východní Evropy. Extrakt 
z tymiánu obsahuje velké množství lipofilních silic a flavonoidů.

Propolis je včelí produkt, který včely shromažďují z pryskyřic a sekretů, 
obvykle z pupenů jehličnanů, ve směsi s vosky a dalšími látkami. Pro-
polis je směs několika složek, mezi kterými jsou nej účinnějšími různé 
fenolické sloučeniny - např. bioflavonoidy, jmenovitě galangin a  pi-
nocembrin, které chrání rostliny před mikroorganismy. Obsahuje také 
stopy dalších sloučenin a minerálních prvků důležitých v buněčném 
metabolismu, jako je provitamín A, vitamín B1 nebo vitamín B3.

Niacin je ve vodě rozpustný vitamín, jehož deriváty hrají klíčovou 
roli v energetickém metabolismu buňky. Niacin přispívá k udržení 
normálního stavu sliznic. Vyšší potřeba niacinu je při horečkách, 
infekcích, v  těhotenství, při kojení, ve stáří, při zvýšené psychické 
a fyzické námaze.

Med je chutný přírodní nosič a přírodní konzervant. Díky viskózní 
konzistenci přináší příjemný pocit v krku. Med vyrábí včely 
z nektaru nebo medovice, které obohacují sekrety žláz a uchovávají 
je v úlu, aby se přeměnily na med. Med obsahuje asi sedmdesát 
látek s různými vlastnostmi. Med použitý v přípravku ERDOHerbal 
je ověřené kvality a je testován ve vědeckých laboratořích Eurofins 
v  Německu, přední světové společnosti s 30 lety zkušeností 
v analytickém testování.

ERDOHerbal medový sirup je vhodný pro dospělé a děti od 1 roku 
a můžete jej užívat kdykoli během dne a noci. Základ sirupu tvoří 
chutný přírodní med, neobsahuje rafinovaný cukr, je bez alkoholu, 
bez konzervantů a bez aromat.

Doporučené dávkování:
Dospělí 10 ml 3× denně
Děti od 1 roku 5 ml 3× denně 

PŘED POUŽITÍM PROTŘEPEJTE!

Med může po čase krystalizovat, po ohřátí sirupu v lahvičce na 
40 °C se opět zkapalní. 
Nepřekračujte doporučené denní dávky. 
V případě jakékoli známky přecitlivělosti ukončete podávání pří-
pravku.
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte na tmavém a suchém místě při teplotě 15–25 °C.
Těhotným a kojícím ženám se doporučuje konzultace s lékařem 
před užíváním přípravku.

Balení:
140 ml
S odměrnou lžičkou (5 ml)

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno, ČR
Vyrobeno ve Slovinsku.
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