
Respirax, doplněk stravy 
 

Charakteristika: Respirax je doplněk stravy obohacený kvercetinem, zinkem a výtažky 
z 10 bylinek – zejména lékořice, bezu, islandského lišejníku, divizny, echinacey, kurkumy  

a zázvoru, které podporují správnou funkci imunitního systému a přispívají ke zdraví 

dýchacích cest. 

Účinné látky v 1 tabletě: 

Extrakt z lékořice                         100 mg           -  

Extrakt z bezu černého                         100 mg        -  

Extrakt z islandského lišejníku  60 mg        -  
Extrakt z hořce žlutého  50 mg        -  

Extrakt z divizny  50 mg        -  

Extrakt z echinacey  40 mg        -  

Extrakt ze slézu lesního  40 mg        -  
Extrakt z kurkumy  40 mg        -  

Extrakt z proskurníku lékařského 30 mg        -  

Extrakt ze zázvoru  20 mg        -  
Kvercetin (extrakt z jerlínu japonského)           150 mg        - 

Zinek     5 mg 50% DRHP   

*DRHP – denní referenční hodnota příjmu; - není stanovena 
Složení: Mikrokrystalická celulóza (plnidlo), kvercetin (extrakt z jerlínu japonského - 

Sophora japonica), extrakt z lékořice lysé – kořen (Glycyrrhiza glabra), extrakt z bezu 

černého (Sambucus nigra) – plod, extrakt z islandského lišejníku (Cetraria islandica), 

extrakt z hořce žlutého – kořen (Gentiana lutea), extrakt z divizny – list (Verbascum 
thapsus), extrakt z echinacey – kořen (Echinacea purpurea), extrakt ze slézu lesního – 

květ (Malva sylvestris), extrakt z kurkumy – kořen (Curcuma longa), glukonát zinečnatý, 

polyvinylpyrolidon (zpevňující látka), extrakt z proskurníku lékařského – kořen (Althaea 
officinalis), potah tablety (hydroxypropylmethylcelulóza – stabilizátor, polydextróza – 

plnidlo, oxid titaničitý a extrakt ze spiruliny – barviva, talek a triglyceridy – protispékavé 

látky), extrakt ze zázvoru – kořen (Zingiber officinale), stearan hořečnatý a oxid křemičitý 
– protispékavé látky. 

Dávkování: 1-2 tablety denně během jídla nebo po jídle zapít dostatečným množstvím 

tekutiny.  Obsah: 120 tablet                Hmotnost obsahu: 117 g 

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako náhrada 
pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Neužívat v případě přecitlivělosti na 

některou ze složek. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.  

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo dosah dětí! 
Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, Česká 

republika.    Kontakt pro zákazníky: 

Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2. Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného na každém sáčku. 
Verze: Rx/01                        CZ 290 M 
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