În inima Ţării, la poalele Sarmizegetusei dacice, acum 90 de ani,
a început o călătorie lungă în lumea plantelor medicinale prin înfiinţarea
„Digitalis, Prima Cooperativă Română pentru Cultivarea Plantelor Medicinale
- Orăștie”. De nouă decenii, neîntrerupt, alăturăm știinţa tradiţiilor străvechi
în reţete meșteșugite cu drag pentru sănătatea românilor.

HAPCIU - R3

30 capsule a 440 mg

Ajută la eliminarea disconfortul tractului respirator
INGREDIENTE/CAPSULĂ:
-scoarţă de salcie (Salicis cortex) 202,4 mg
-extract uscat de Astragalus membranaceus
standardizat în min. 70% polizaharide
-extract uscat de scoarţă de salcie (Salicis
cortex) standardizat în min. 15% salicină
44 mg
-usturoi (Allii sativi bulbus)
-creţuşcă (Ulmariae herba) 4,4 mg
-şovârv (Origani herba) 4,4 mg.
Învelişul capsulei este pe bază de gelatină
animală.
Scoarţa de salcie are o îndelungată tradiţie
de utilizare, fiind o veritabilă sursă naturală
de precursori ai acidului acetil salicilic. După
identificarea salicinei şi ulterior, sinteza
acidului acetil salicilic la sfârşitul secolului
XIX, interesul pentru aceasta s-a diminuat,
revenind apoi odată cu nevoia pentru
substanţele naturale mai bine tolerabile de
către organism, în contrast cu cele de
sinteză, care creează unele neplăceri în
special la nivel stomacal.
Astragalus membranaceus este o plantă
medicinală importantă utilizată în multe
formule vegetale în practica medicală
tradiţională chineză. A fost descris pentru
prima dată în Shennong's Classic of Materia
Medica, prima farmacopee completă a
Chinei, scrisă în perioada Dinastiei Han (206
BC–220 AD). Astragalus este apreciat în
tradiţia chineză pentru abilitatea sa de a
întări energia primordială a corpului.
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Usturoiul a fost descris în detaliu, ca plantă
medicinală, de către Dioscorides. Prezintă o
lungă şi bogată istorie de utilizare culinară şi
medicinală. Pliniu povesteşte de importanţa
pe care i-o acordau egiptenii antici, îl
pomeneşte Homer, romanii hrăneau
muncitorii pentru a-i întări şi soldaţii pentru a
le trezi curajul. În Anglia a fost folosit
dinainte de 1548; a fost introdus în China cu
aproximativ un secol înainte de Hristos şi
prezentat în numeroase tratate din secolele
XV – XVIII. Este prezent în cărţile medicale
europene începând din secolul XVI şi până în
zilele noastre.
În mod similar cu scoarţa de salcie,
creţușca poate fi descrisă ca un salicilat
vegetal. Acidul spiraeaic (acum recunoscut
ca acid salicilic) a fost separat din florile de
creţușcă în Germania, în 1839, de către
Löwig și Weidmann. „Florile sunt folosite […]
ca agenţi care induc transpiraţia”.
În vechile cărţi germane de fitoterapie,
şovârvul este tratat în detaliu. H. Marzell are
multe de spus despre folosirea sa la poporul
german. Şovârvul conţine o mare cantitate
de ulei esenţial care îl face recomandat încă
în publicaţiile medicale de la sfârşitul
secolului al XIX-lea pentru probleme
specifice sezonului rece.
BENEFICII ALE UTILIZĂRII:
-susţine sănătatea tractului respirator; ajută
la eliminarea disconfortului tractului
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respirator; protejează mucoasa tractului
traheo-bronşic şi susţine transpiraţia;
-Astragalus contribuie la apărarea
organismului împotriva agenţilor externi;
-usturoiul are efect antibacterian; întăreşte
sistemul imunitar; ajută la menţinerea
funcţionării sănătoase a sistemului
respirator;
-creţuşca ajută la menţinerea integrităţii
organismului datorită efectelor sale
antimicrobiene; calmează în caz de iritaţie în
gât;
-şovârvul susţine sănătatea căilor respiratorii
superioare; ajută în caz de tuse; crește
rezistenţa organismului.
ATENŢIONĂRI:
Nu se recomandă copiilor sub 6 ani și în caz
de hipersensibilitate la oricare dintre
ingredientele produsului.
SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:
Nu se recomandă femeilor însărcinate şi
mamelor care alăptează datorită conţinutului
în salicilaţi. Substanţele active trec în laptele
matern şi pot modifica gustul laptelui.
EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:
Acest produs se poate utiliza concomitent cu
medicamentele.
La dozele recomandate nu au fost
semnalate interacţiuni şi efecte secundare.
MOD DE UTILIZARE:
Copii 6 - 12 ani: 1 capsulă de 2 ori pe zi, cu
15 minute înainte de masă.
Copii peste 12 ani şi adulţi: 1 capsulă de
3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă.
Dacă este nevoie de un efect mai puternic
se pot administra până la 6 capsule pe zi.

Pentru copiii care nu pot înghiţi capsule, se
recomandă desfacerea acestora şi
administrarea conţinutului cu miere.
Durata curei: 5 - 10 zile.
ASOCIERI RECOMANDATE:
Capsulele Hapciu-R3 se pot asocia cu
capsulele moi sau soluţiile cu uleiuri
esenţiale Biomicin Forte-A3/A15 şi BiomicinA2/A14 sau cu capsulele Biosept-A5, cu
produsele din gama Hapciu sau cu tinctura
Biosept-A4, siropul Biosept-A13/A16, ceai
Plantusin-R1, ceai Bronhofit-R17, ceai Ppulmonar, reţeta farm. Farago-R14, sirop
Plantusin-R8/R9, sirop Plantusin ForteR18/R25.
SFATURI PRACTICE DE DIETĂ ŞI STIL DE
VIAŢĂ:
Vă sfătuim să evitaţi consumul de alimente
care produc mucus cum sunt lactatele,
dulciurile cu zahăr alb, produsele cu făină
albă, grăsimile şi prăjelile.
Alimentaţia trebuie să fie adaptată în funcţie
de pofta de mâncare, care în asemenea
situaţii este mai scăzută.
Este bine să consumaţi alimente hrănitoare
şi uşor de digerat: fructe, legume,
zarzavaturi, sub forma crudă, de suc, sau
coapte, fierte şi deasemenea supe calde.
Beţi multe lichide pentru că astfel evitaţi
deshidratarea, ajutaţi expectoraţia prin
fluidificarea secreţiilor mucoase şi
îmbunătăţiţi digestia.

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 și Produse ale Stupului. Nr. 1738/07.12.2006
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
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