
 

 

NASIRUS 
SINUS 
HOT DRINK 

Pulbere pentru soluție orală 5ge 
10 Plicuri 

 
Citiți cu atenție și în întregime prospectul 
înainte de utilizarea acestui supliment 
alimentar. 
-Păstrați prospectul. S-ar putea să fie 
necesar să-I recitiți. 
-Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați- 
vă unui consultant de specialitate sau sunați 
la telefonuI consumatorului pus la dispoziție 
de către PlantExtrakt - 0770448064, de luni 
până vineri, între orele 9-11. 

În acest prospect găsiți informații despre: 
1. Ingrediente 
2. Mențiuni de sănătate (recomandări) 
3. Mod de utilizare 
4. Atenționări (reacții adverse 
posibile, contraindicații, etc) 
5. Condiții de păstrare 
6. Caracteristicile ambalajului 

 
1. Ingrediente: acid ascorbic 44,00 mg, 
extract din flori de Soc 4:1 (Sambucus nigra) 
25,00 mg, extract de Verbină 4:1 (Verbena 
officinalis), 20,00 mg, gluconat de zinc 17,42 
mg, extract de Mentă 4:1 (Mentha piperita) 
10,00 mg, extract de Lumânărică 4:1 
(Verbascum thapsus) 10,00 mg, extract de 
Andrographis 4:1 (Andrographis paniculata) 
10,00 mg, extract de Cimbru de câmp 4:1  

 
 
 
 
 
(Thymus vulgaris) 10,00 mg; excipienți: 
zaharoză, concentrat de lămâie, aromă de 
lămâie (cod de aromă:336-183), acid citric 
anhidru (E330), croscarmeloză sodică (E468), 
mentol, săruri de magneziu ale acizilor grași 
(E470b). 
Valoare energetică: 73,22 kJ/plic respectiv 
17,5 kcal/plic. 

2. Recomandări principale - Mențiuni 
pentru sănătate: 
Inflamația căilor respiratorii poate afecta 
atât mucoasa nasului, gâtului, traheei, 
bronșică, cât și mucoasa sinusurilor. 
Sănătatea mucoasei nasului și a sinusurilor 
este importantă pentru un bun confort 
respirator. 
Ingredientele naturale din compoziția 
Nasirus Sinus” Hot Drink contribuie la 
sănătatea mucoasei din căile respiratorii: 

• Extractul din flori de Soc și extractul de 
Mentă susțin sănătatea tractului 
respirator, pentru un bun confort 
respirator și reduc inflamația căilor 
respiratorii în mod natural. 

• Extractele din Cimbru de câmp, 
Lumânărică și Verbină calmează iritața 
și protejează mucoasa din căile 
respiratorii. 

• Extractul de Andrographis, Vitamina C și 
Zinc ajută la susținerea imunității 
naturale a organismului. Contribuie la 
creşterea rezistenței organismului, 
sprijinind mecanismul natural de 
apărare, în special la nivelul căilor 
respiratorii superioare.



 

 

 

• Vitamina C împreună cu Zincul 
contribuie și la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ. 

 
3. Modul de utilizare: 
Copii peste 6 ani: 1 plic pe zi. 
Adulți și copii peste 12 ani: 2 plicuri pe zi. 
Pulberea dintr-un plic Nasirus Sinus® Hot Drink 
se dizolvă/amestecă într-o cană de apă caldă și se 
obține o băutură cu gust și aromă plăcute, de 
lămâie și mentă. Pentru o doză completă, se 
consumă imediat întreaga cantitate de băutură 
rezultată. Atenție la temperatura lichidului! 
Înainte de a consuma, așteptați să se răcească 
până la temperatura corpului. 
A nu se depăși doza recomandată pentru 
consumul zilnic. 

4. Atenționări: 
Nu se recomandă persoanelor cu hiper- 
sensibilitate la oricare dintre ingredientele 
produsului. 
A nu se Iăsala îndemâna și la vederea copiilor 
mici. 
Produsul este un supliment alimentar și nu 
trebuie să înlocuiască o dietă variată și 
echilibrată și un stil de viață sănătos. 
Produsul nu conține substanțe cu potențial 
alergenic. 

    5. Condiții de păstrare ale produsului 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, ferit 
de lumină. 
6. Caracteristicile ambalajului:          
Produsul este ambalat în cutii cu 10 
plicuri. 
Însoțiți orice reclamație cu numărul de 
serie înscris pe plic și cutie. 

 

lngrediente 
Conținut 
în 1 plic 

Conținut 
în 2 plicuri %VNR 

Extract din flori de Soc 25 mg 50 mg - 
Extract de Verbină 20 mg 40 mg - 
Extract de Mentă 10 mg 20 mg - 

Extract de Lumânărică 10 mg 20 mg - 

Extract de Andrographis 10 mg 20 mg - 

Extract de Cimbru de câmp 10 mg 20 mg - 
Vitamina C 44 mg 88 mg 110% 

Zinc 2,5 mg 5 mg 50% 

VNR-- Valoare Nutrlțională de Referință cf. Regulament 1169/2011 Rev.06/2022 


