
PĂTLAGINĂ - R11
sirop cu miere, vitamina C şi propolis

Suport pentru sănătatea tractului respirator
Ajută la obţinerea confortului respirator

v. 4 FARES - R11 - Pătlagină, sirop v. 4 FARES - R11 - Pătlagină, sirop

Ingrediente: miere de albine - min. 63%; extract apos de frunze de pătlagină (Plantaginis folium) 35%; antioxidant: 
vitamina C 1%; extract hidrogliceric de propolis 0,45%; conservant: sorbat de potasiu.

Pătlagina este cunoscută şi folosită ca plantă medicinală din timpuri străvechi. Dacii o numeau spioox – spioac şi o 
foloseau intern pentru menţinerea sănătăţii tractului respirator. Diferitele tipuri de pătlagină erau deja folosite în 
mare măsură în medicina Antichităţii clasice şi au fost prescrise de către medicii greci şi romani împotriva unei serii 
întregi de probleme de sănătate. Astfel, Dioscorides, cunoştea şi recomanda membrii genului Plantago, iar  Potrivit 
lui Plinius, sucul plantei era un remediu infailibil. Pătlagina ocupă un spaţiu vast în literatura Evului Mediu. În tradiţiile 
populare, planta gătită era folosită în probleme digestive sau respiratorii. "Pătlagina era preferată pentru fortifierea 
membranelor mucoase şi a pielii." (Madaus, 1937) Cercetările moderne au evidenţiat existenţa în frunzele de 
pătlagină a unei cantităţi însemnate de mucilagii, care formează un strat protector la nivelul mucoaselor, calmând 
iritaţiile locale. În ultimii ani au fost izolate din frunzele de pătlagină poliholozide cu efect imunostimulator. 

Propolisul, unul dintre produsele albinelor, este o substanţă răşinoasă depusă de albine la baza stupului şi în alte 
zone fiind destinat protecţiei fagurelui faţă de agenţii dăunători. Vechii greci, romani şi egipteni erau conştienţi de 
proprietăţile propolisului şi îl foloseau în mare măsură ca medicament. Cel puţin 180 de compuşi diferiţi au fost 
identificaţi până acum printre care polifenoli, aldehide fenolice, chinine sesqviterpenice, cumarine, aminoacizi, şi 
compuşi anorganici.

Beneficii ale utilizării: 
-susţine sănătatea aparatului respirator;
-efect calmant şi plăcut asupra gâtului, faringelui şi corzilor vocale;
-susţine sistemul imunitar şi apărarea organismului.

Atenţionări: nu se recomandă în caz de diabet, alergie la produse apicole sau de hipersensibilitate la oricare dintre 
ingredientele produsului.

Sarcină şi alăptare: se poate consuma de către femeile însărcinate şi mamele care alăptează.

Efecte secundare şi interacţiuni: la dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare sau interacţiuni 
medicamentoase.

Mod de utilizare:
Copii 1 - 5 ani: 2 - 3 linguriţe pe zi.
Copii 6 - 12 ani: 4 - 5 linguriţe pe zi. 
Copii de peste 12 ani şi adulţi: 3 - 4 linguri pe zi. 
Durata unei cure obişnuite este de 7 - 14 zile.
A se agita înainte de utilizare.

Asocieri recomandate:
Pentru eliminarea disconfortului respirator acest sirop se poate asocia cu ceaiurile, tinctura şi capsulele din gama 
Hapciu, cu Hapciu Solubil-R30, sau capsule moi Biomicin-A14/Biomicin Forte-A15 şi comprimate masticabile din 
gama Plantusin.

Prezentare: flacon a 100 ml.

A se păstra la loc uscat şi la temperatura mediului ambiant. Supliment alimentar. A nu se depăşi doza 
recomandată pentru consumul zilnic. Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască 
o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor.

Notificat la Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului. 
Nr. AA 9875/25.08.2016 

Produs de: Laboratoarele FARES Bio Vital - membru al grupului de firme FARES Orăştie, 
str. Plantelor nr. 50, jud. Hunedoara, România. Producător cu Sistemul de Management al Calităţii certificat 

ISO 9001:2015 de TÜV Rheinland România prin TÜV Rheinland Cert. Certificat nr. 01 100 1331899.

Informaţii: tel. 0254.247.574 - info@fares.ro               www.fares.ro

În inima ţării, la Sarmizegetusa, strămoşii daci ne-au lăsat moştenire 
arta preparării remediilor naturale. Numele locului s-a schimbat, 
dar zona aceasta păstrează aceeaşi bogăţie şi, de 90 de ani, aici 
meşteşugim reţete din plante medicinale pentru sănătatea românilor. 
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