
Dr.Candy Pharma Jitrocel a mateřídouška pastilky 36 ks

doplněk stravy
výživový doplnok

*Referenční hodnota příjmu/Referenčná výživová hodnota
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Výrobce/Výrobca/Distributor v ČR/Distribútor v SR: 
Candy Pharma s.r.o., Kamenná 203/28, 639 00 Brno, Česká republika.
Datum poslední revize textu/Dátum poslednej revízie textu: 27. 02. 2022

Charakteristika: Skorocel a materina dúška podporujú normálnu funkciu dýchacieho systému. 
Skorocel prispieva k normálnej funkcii imunitného systému a je prirodzeným antioxidantom. Materina 
dúška prispieva k celkovej pohode dýchacieho systému. Výživový doplnok. Zloženie: Sacharóza, 
sladidlo (glukózový sirup), extrakt listu skorocelu kopijovitého (glukózový sirup, skorocel kopijovitý 
(Plantago lanceolata L.), čistená voda), extrakt vňate materinej dúšky úzkolistej (čistená voda, 
glukózový sirup, materiná dúška) esenciálny olej tymiánu, včelí med, výťažok zmesi bylín (čistená 
voda, zmes bylín, včelí med), kyselina L-askorbová (vitamín C), mentol. Odporúčané dávkovanie: 
Dospelí 1 pastilku 6× denne, deti od 3 rokov 1 pastilku 3× denne. Pastilku nechajte rozpustiť v ústach. 
Upozornenia: Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie prípravku konzultovať s lekárom. Neprekračujte 
odporúčané denné dávkovanie. Nie je určené ako náhrada vyváženej a pestrej stravy a zdravého životného 
štýlu. Prípravok nie je určený pre deti do 3 rokov. Uchovávanie: Skladujte v suchu a tme pri teplote 
5–25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale, aby bol chránený pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsah balenia: Balenie obsahuje 36 pastiliek.

Charakteristika: Jitrocel a mateřídouška podporují normální funkci 
dýchacího systému. Jitrocel přispívá k normální funkci imunitního 
systému a je přirozeným antioxidantem. Mateřídouška přispívá k celkové 
pohodě dýchacího systému. Doplněk stravy. Složení: Sacharóza, sladidlo 
(glukózový sirup), extrakt listu jitrocele kopinatého (glukózový sirup, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata 
L.), čištěná voda), extrakt natě mateřídoušky úzkolisté (čištěná voda, glukózový sirup, mateřídouška 
úzkolistá (Thymus serpyllum L.)), esenciální olej tymiánu, včelí med, výtažek směsi bylin (čištěná voda, 
směs bylin, včelí med), kyselina L-askorbová (vitamin C), menthol. Doporučené dávkování a způsob 
užití: Dospělí 1 pastilku 6× denně, děti od 3 let 1 pastilku 3× denně. Pastilku nechte rozpustit v ústech. 
Upozornění: Těhotné a kojící ženy by měly užívání přípravku konzultovat s lékařem. Nepřekračujte 
doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada vyvážené a pestré stravy a zdravého životního 
stylu. Přípravek není určen pro děti do 3 let. Uchovávání: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 5–25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a přímým slunečním zářením. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah balení: Balení obsahuje 36 pastilek.

Skorocel a materina dúška

JitrocelJitrocel  
a materídouškaa materídouška

Každá pastilka obsahuje 1 pst. RHP/RVH* 3 pst. RHP/RVH* 6 pst. RHP/RVH*

Extrakt z listu jitrocele kopinatého
Extrakt z listu skorocelu kopijovitého 20 mg – 60 mg – 120 mg –

Extrakt z nati mateřídoušky úzkolisté
Extrakt z vňate materinej dúškami úzkolisté 20 mg – 60 mg – 120 mg –

Vitamin C/Vitamín C 6 mg 7,5 % 18 mg 23 % 36 mg 45 %


