
INGREDIENTE NATURALE
Plantago major
Ribes nigrum

Papaver rhoeas
Cinnamon zeylanicum

Zinc
Magneziu

Complex pe bază de plante pentru sănătatea 
tractului respirator



Tratament pentru tuse
 NOI recomandări UE

1st  sensibilitate redusă la tuse

2nd tactici noi – interacțiuni complexe corecte până la
 3 săptămâni în caz de tuse acută 

3rd acțiune imediată și specifică în cazul sputei cu sânge



Țesutul căii respiratorii 
se umflă (inflamare) Mușchii căii respira-

torii se contractă

FLUX DE AER REDUS

Mucoasa se formează

creat pe baza recomandărilor UE pentru tratarea tusei

creșterea incidenței 
mai mulți factori care provoacă tuse în stadiu inițial
spută mai redusă în etapa tusei productive

IMPORTANT de știut

Simptomele tusei uscate = Simptomele tusei productive!



Un adult din patru 
are o componentă 
spasmodică din cauza

Astmului

Alergiei

Fumatului

Poluării din orașele mari



Principalele cauze ale 
bronșitei uscate

1. Cauze virale (răceală comună, gripă)

2. Infecții atipice (tuse convulsivă, micoplasme)

3. Sindromul bronhospastic

4. BRGE cu micro-aspirare

5. Frig, miros de gaze, fum de țigară, etc.



Fiziologia bronșitei 
ACUTE

Bronhospasm

Inflamarea bronhiilor

Fibre simpatice alfa     parasimpatice

Fibre simpatice beta insuficiente sau întârziate

Fibrele centrale alfa sunt prea active

Răspuns alergic

Răspuns imun insuficient



              –  
reduce sensibilitatea la tuse 

Plantă Plantago 
major

Ribes  
nigrum 

Papaver 
rhoeas 

Cinnamon 
zeylanicum Magneziu Zinc

300 mg 180 mg 100 mg 100 mg 180 mg 20 mg

Antispasmodic

Anti-infecțios

Anti-inflamator

Anti-alergic

Expectorant

Alfa central

Stimulent sistem imun

Suport beta



Pătlagină Plantago major

PULM: antitusiv, mucolitic, expectorant, antispasmodic

ENT: drenor ENT și anti-infecțios (Staphylococcus 
sp, Streptococcus sp, antiviral)

IMUNOSTIMULENT: interferon, AG, 
limfocite;

ANTIALERGIC: antihistaminic, reduce 
leucotrienele;

NEURO: antispasmodic;

UTILIZARE: amigdalită, otită, bronșită, 
astm, tuse cronică; drenaj hepatic, renal, 
pancreatic, ENT și respirator, tuse iritantă



Mac Papaver rhoeas

Sedativ alfa central

Anti-inflamator

(ENT-traheită, utilizare 4-6 săptămâni)

Efect similar codeinei

Expectorant

Poate interacționa cu alte sedative 
sau medicamente cu efect deprimant 
asupra SNC



Coacăze negre
Ribes nigrum

GENERAL: imunostimulator principal, 
febrifug, antialergic, anti-inflamator, 
anti-infecțios, (ENT, pulmonar);

ENDO: stimulent glucocorticoid

ANS: simpatomimetic beta.

UTILIZARE: astm, alergii, infecții



Scorțișoară Cinnamonum 
zeylanicum EO

Răceală, gripă, antimicrobian general (ulei esențial)

Cinnamonum cassia (cortex cinamomi)

poate fi utilizat, dar conține mai puțin ulei volatil.

Diabet, antispasmodic/antiflatulent GI, diaree, 
dismenoree

Posibil eficient ca antispasmodic, expectorant

IMUN: anti-inflamator, antipiretic



Țesutul căii respiratorii 
se umflă (inflamare) Mușchii căii respira-

torii se contractă

FLUX DE AER REDUS

Mucoasa se formează

  
este eficient pentru tuse uscată, 
productivă și spasmodică

Virusuri, bacterii, ciuperci 

Inflamare        Tuse uscată 

Producție de 
flegmă    Tuse productivă

Flegmă excesivă în  
căile respiratorii  Respirație dificilă



  
pentru tratarea tusei pe timpul nopții



Primul pe piață cu un efect 
natural, dar similar codeinei

Foarte eficient pentru tusea 
USCATĂ/ spasmodică

Compoziție bogată și eficientă 
pentru toate tipurile de tuse

Ușor de utilizat: 2 capsule pe zi 
pentru persoanele active


