
Respirax, toidulisand 
, 

Omadused: Respirax toidulisand on rikastatud kvertsetiini, tsingi ja kümne ürdi 
ekstraktidega – eriti lagritsa magusjuurega, leedrimarja, islandi käokõrva, üheksavägise, 

punase päevakübara, hariliku kollajuure ja ingveriga, mis toetavad immuunsüsteemi õiget 

funktsiooni ja aitavad kaasa hingamisteede tervisele. 

1 tablett sisaldab: 

Lagritsa-magusjuur ekstrakt                         100 mg           -  

Must leeder ekstrakt                         100 mg        -  

Islandi käokõrva ekstrakt  60 mg        - 
Kollane emajuur ekstrakt  50 mg        -  

Üheksavägine ekstrakt  50 mg        -  

Punase päevakübara ekstrakt  40 mg        -  

Mets-kassinaeris ekstrakt  40 mg        -  
Kollajuure ekstrakt  40 mg        -  

Harilik altee ekstrakt  30 mg        -  

Ingveri ekstrakt   20 mg        -  
Kvertsetiin (jaapani keepuu ekstrakt)                150 mg        - 

Tsink     5 mg 50% NRV   

*NRV (nutrient reference value) – päevane võrdluskogus 
Koostis: Mikrokristalliline tselluloos (mahuaine), kvertsetiin (jaapani keepuu ekstrakt - 

Sophora japonica), lagritsa-magusjuur ekstrakt – juur (Glycyrrhiza glabra), must leeder 

(Sambucus nigra) – mari, islandi käokõrv ekstrakt (Cetraria islandica), kollane emajuur 

ekstrakt – juur (Gentiana lutea), üheksavägine ekstrakt - leht (Verbascum thapsus), punase 
päevakübara esktrakt - juur (Echinacea purpurea), mets-kassinaeris ekstrakt – õis (Malva 

sylvestris), kollajuure ekstrakt - juur (Curcuma longa), tsinkglükonaat, polüvinüülpürrolidoon 

(tardaine), harilik altee ekstrakt– juur (Althaea officinalis), tableti kate (hüdroksüpropüül-
metüültselluloos – stabilisaator, polüdekstroos – mahuaine, titaandioksiid ja spirulina – 

toiduvärvid, talk ja triglütseriidid - paakumisvastased ained), ingveri ekstrakt – juur 

(Zingiber officinale), magneesiumstearaat ja ränidioksiid (paakumisvastane ained). 
Annustamine: 1-2 tabletti päeva jooksul söögi ajal või peale sööki koos piisava koguse 

vedelikuga.    Pakendis: 20 tabletti   Pakendi kaal: 19,5 g 

Hoiatused: Ärge ületage soovitatud päevanormi. Toidulisand ei asenda mitmekülgset 

toitumist. Ülitundlikkuse korral toimeainete suhtes mitte kasutada. Ei sobi lastele, 
rasedatele ja rinnaga toitvatele emadele. 

Säilitamine: Hoida kuivas ja pimedas temperatuuril 15 ° C kuni 25 ° C originaalpakendis 

valguse ja niiskuse eest kaitstult. Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
Tootja: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, Tšehhi 

Vabariik.  Kontaktandmed: Helvetia Apotheke, Rukki tee 7, 

Lehmja küla, Harjumaa, 75306, Nimekast 7150. Tel.: 616 07 00, www.helvetia.ee 
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