
Nu conținezahăr

Dispozitiv medical
pastile
pentru supt24

Indicații de utilizare: 
Citiți cu atenție instrucțiunile de 
utilizare înainte să utilizați IRITUSS. 
Păstrați instrucțiunile de utilizare 
împreună cu produsul; e posibil să mai 
aveți nevoie de ele.

24 pastile pentru supt

IRITUSS pastile pentru supt fără zahăr 
este indicat pentru ameliorarea 
simptomelor care însoțesc răceala, 
infecțiile de la nivelul gâtului, căilor 
respiratorii superioare și a cavității 
bucale.

Beneficii:
Acțiune calmantă în caz de disconfort la 
nivelul gâtului, faringelui și a corzilor 
vocale.
Ameliorează senzația neplăcută în cazul 
tusei uscate și iritante.
Favorizează expectorația și eliminarea 
de mucus în cazul tusei productive.
Ameliorează senzația neplăcută la 
nivelul gâtului și cavității bucale, în caz 
de inflamație.
Ameliorează disconfortul la nivelul 
gâtului.
Previne infecțiile căilor respiratorii 
superioare.

Datorită gustului lor foarte dulce, gust 
dat de isomalt, pastilele IRITUSS 
determină creșterea reflexă a producției 
de salivă în cavitatea bucală și de mucus 
în căile respiratorii. Se creează, în acest 
mod, un strat protector și hidratant pe 
suprafața mucoaselor, ameliorându-se 
astfel simptomele asociate răcelilor și 
infecțiilor gâtului și căilor respiratorii 
superioare.

Doza recomandată:
Adulți și copii peste 12 ani: câte 1 
pastilă la 2-3 ore. Nu consumați mai 
mult de 6 pastile pe zi.
Lăsați să se dizolve pastila în gură, nu 
mestecați, nu zdrobiți.
IRITUSS poate fi administrat și femeilor 
însărcinate și celor care alăptează.
Contraindicații: copii cu vârsta mai mică 
de 4 ani.

Ingrediente:
isomalt; extract din planta întreagă de 
Lichen-islandez=Mușchi-de-Piatră 
(Cetraria islandica); extract din frunze de 
Salvie (Salvia officinalis); acid ascorbic = 
Vitamina C; ulei din parte aeriană de 
Salvie spaniolă (Salvia lavandulifolia); 
anetol; mentol; apă; acesulfam potasic; 
extract din rădăcină de Lemn-dulce 
(Glycyrrhiza glabra); extract din Frunze 

de Pătlagină (Plantago lanceolata); 
extract din frunze de Mur (Rubus 
fruticosus); extract din Frunze de Mentă 
(Mentha piperita); extract din flori de 
Mușețel (Chamomilla recutita); extract 
din Frunze de Eucalipt (Eucalyptus 
globulus); extract din semințe de Fenicul 
(Foeniculum vulgare); extract din flori de 
Soc (Sambucus nigra); extract din flori de 
Albăstrele (Centaurea cyanus); extract 
din flori de Tei (Tilia cordata); extract de 
Plămânărică (Pulmonaria officinalis); 
extract din flori de Nalbă-de-pădure 
(Malva sylvestris); extract din flori de 
Gălbenele (Calendula officinalis); extract 
din flori de Coada-șoricelului (Achillea 
millefolium); extract din flori de 
Ciuboțica-cucului (Primula veris); extract 
din fruct de Anason (Pimpinella anisum); 
extract din Cimbru-de-câmp (Thymus 
vulgaris); extract din flori de Lumânărică 
(Verbascum densiflorum).

Atenționări:
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea 
copiilor mici.
Copiii vor utiliza IRITUSS doar sub 
supravegherea unui adult.
Utilizați cu atenție în cazul copiilor 
peste 4 ani și a persoanelor cu 
dificultate la înghițire, deoarece poate 
produce sufocare.
A nu se depăşi doza recomandată 
pentru consumul zilnic.
A nu se utiliza de către persoanele cu 
sensibilitate la oricare dintre 
componentele produsului. 
A nu se consuma după data de expirare 
înscrisă pe cutie.
A nu se consuma în cazul în care 
ambalajul original este deteriorat.
A se păstra la o temperatură cuprinsă 

între +5 si +25 °C.

Orice reacție neplăcută, serioasă, care 
poate fi legată de folosirea IRITUSS 
trebuie raportată producătorului sau 
autorității competente din țara de 
origine și produsul nu va mai fi utilizat.

Ameliorează senzația neplăcută în 
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Citiți instrucțiunile de utilizare
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Data de expirare

A se păstra la o temperatură 
cuprinsă între +5 și +25 ˟C.

Nu poluați mediul înconjurător – aruncați 
ambalajele folosite în pubelele 
corespunzătoare.
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