
ALTA HERBA - SIRUP ZE 14 BYLIN  (OBRANA ORGANISMU)
(SIRUP NA NACHLAZENÍ, KAŠEL,CHŘIPKOVÉ STAVY, POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU)

Obsah: agua (voda),saccharum (cukr), citric acid (kyselina citronová-L), Thymi herba (tymián obecný), Salviae herba 
(šalvěj lékařská), Cynosbati fructus c.sem. (šípek plod), Origani herba (dobromysl obecná), Serpylli herba 
(mateřídouška obecná), Foeniculi fructus (fenykl obecný), Majorani herba (majoránka zahradní), Echinacea radix 
(třapatka nachová), Sambuci flos (černý bez), Tiliae flos (lípa velkokvětá), Anisi fructus (anýz vonný), bazalka pravá, 
Calendulae flos (měsíček lékařský), sorban drasený, sliz*, třísloviny*, *součást bylinných extraktů        

Užívání: nachlazení – děti od 1 roku do 3 let 3 polévkové lžíce denně, děti nad 3 roky a dospělí 3 – 5 polévkových lžic 
denně -  užívejte do zmírnění obtíží. 
Posílení obranyschopnosti organismu (imunity) 1 pol. lžíce denně. Nasaďte od podzimu do jara, přikupte kvalitní rybí 
tuk, který užívejte dle pokynů výrobce.

Po otevření uchovávejte v lednici.

V sirupu jsou obsaženy byliny proti nachlazení, proti kašli při zánětech horních i dolních cest dýchacích, byliny při 
horečnatých stavech a bylinky na posílení obranyschopnosti organismu. 
Třapatka (Echinacea) se užívá v počátcích infekčních onemocnění ke zvyšování imunity organismu např. při 
chřipkových epidemiích. 
Sirup obsahuje tymián, pro vysoký obsah thymolu se dříve užíval proti černému kašli, dodnes se užívá při bronchiálním 
astmatu a chronickém zánětu průdušek. 
Šalvěj působí protizánětlivě, dobromysl působí dezinfekčně a usnadňuje odkašlávání. 
Proskurník obsahuje sliz, který ulehčuje odkašlávání, mírní dráždění sliznice, 
jitrocel uvolňuje hleny. 
Mateřídouška obsahuje thymol - velmi silné antiseptikum, uvolňuje hleny a mírní kašel. 
Fenykl a jitrocel odhleňuje, bazalka mj. zvyšuje žaludeční činnost, podpruje chuť k jídlu. 
Šípek - vitamínovou bombu, která obsahuje velké množství vit.C, jeho účinné látky zvyšují odolnost proti některým 
infekčním onemocněním, např. chřipce byliny při horečnatých stavech. 
Květy č. bezu a lípy působí snížení horečky, vyvolávají pocení, které je při nemoci žádoucí. 

Produkt odhleňuje, proto ho užijte maximálně 2 hodiny před spaním, abyste se v noci neodhleňovali a tím pádem 
nekašlali.




