
SWISS ENERGY PASTILKY S 20 BYLINAMI A MEDEM 
SWISS ENERGY PASTILKY S 20 BYLINAMI A MEDOM 

12 pastilek, Doplněk stravy  / Výživový doplnok  

CZ: Pastilky jsou doplňkovou péčí při léčbě bolesti v krku a otoku nosní sliznice. Vychutnejte si jedinečnou přírodní chuť bylin 

ze švýcarských Alp spolu s nejlepším včelím medem. SLOŽENÍ : Cukr, Glukózový s irup, Med (2%), 20 bylin (0,2% z extraktu: 
Heřmánek pravý, Měsíček lékařský, Prvosenka jarní, Chrpa polní, Divizna velkokvětá, Sléz lesní, Řebříček obecný, květ Bezu 

černého a květ Lípy srdčité, Máta peprná, Jitrocel kopinatý, Ostružina (Ostružiník křovitý), Šalvěj lékařská, balzám z listů 

Meduňky lékařské a Eukalyptu (Blahovičník kulatoplodý), Tymián obecný, Pukléřka islandská, kořen Lékořice lysé, Badyán 

pravý a plod Fenyklu obecného), extrakt z Kopřivy dvoudomé a Špenátu setého, Barvivo: Amoniak-sulfitový karamel E150d 
(0,5%), Aroma: přírodní aroma (typ Anetol, anýzový olej) (0,2%), Kyselina: Kyselina Citronová, voda. Bez lepku, laktózy 

a konzervantů. Vhodné pro vegetariány. DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: Rozpuste 1 tabletu v ústech každé 2-3 hodiny. 

SKLADOVÁNÍ: Skladujte v dobře uzavřeném obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření při pokojové 

teplotě (15 - 25 °C). UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah  dětí. Nevhodné pro děti do 3  let. Neužívejte v případě citlivosti 
na ze složek produktu. Ženy, které jsou těhotné nebo těhotenství plánují, by se měly poradit s  lékařem dříve, než začnou tento 

doplněk užívat. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplněk stravy není náhradou pestré a vyvážené stravy.  

Konzultujte s lékařem, pokud symptomy přetrvávají déle než 2 dny.   

SK: Pastilky sú doplnkovou starostlivosťou pri liečbe bolesti v krku a opuchu nosovej sliznice . Vychutnajte si jedinečnú 

prírodnú chuť bylín zo švajčiarskych Álp  spolu s najlepším včelím medom.  ZLOŽENIE: cukor, glukózový sirup, med (2%),  20 
 bylín (0,2% z extraktu: Rumanček pravý, Nechtík lekársky, Prvosienka jarná, Nevädza poľná, Divozel veľkokvetý, Slez lesný, 

Rebríček obyčajný, kvet Bázy čiernej a kvet Lipy srdcovitej, Mäta pieporná, Skorocel kopijovitý, Ostružina černicová, Šalvia 

lekárska, balzam z listov Medovky lekárskej a Eukalyptu (Eukalyptus guľatoplodý), Tymian obyčajný, Pľuzgierka islandská, 

koreň Sladkého drievka , Badyán (Anízovec pravý) a plod Fenikla obyčajného), extrakt zo Žihľavy dvojdomej a Špenátu siateho, 
Farbivo: Amoniak-sulfitový karamel E150d (0,5%), Aróma: prírodná aróma (typ Anetol, anízový olej) (0,2%), Kyselina: Kyselina 

Citrónová, voda. %). Bez lepku, laktózy, umelých farbív a konzervantov. Vhodné pre vegetariánov. ODPORÚČANÉ 

DÁVKOVANIE: Rozpustite 1 tabletu v ústach každé 2-3 

hodiny. SKLADOVANIE: Skladujte v dobre uzavretom 
obale na suchom mieste mimo dosahu priameho 

slnečného žiarenia pri izbovej teplote (15 - 25 ° C). 
UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Neužívajte v prípade                       * % RHP – Refere nční hodnota příjmu / Re ferenčná výživová hodnota  

citlivosti na niektorú zo zložiek produktu. Ženy, ktoré sú tehotné alebo tehotenstvo plánujú, by sa mali  poradiť s lekárom skôr, 
než začnú tento doplnok užívať. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživový doplnok nie je náhradou pestrej  

a vyváženej stravy. Konzultujte s lekárom, ak symptómy pretrvávajú dlhšie ako 2 dni. 

MIN. TRVANLIVOST/MIN. TRVANLIVOSŤ:  Uvedena na obalu. ČÍSLO ŠARŽE:  Na obalu.  

Nutriční/nutričná hodnota na 100g: Sacharidy – 96 g (z toho 68 g cukrů/cukrov), Bílkoviny/Bielkoviny – 0 g, Tuky – 0 g (z toho 
nasycených mastných kyselin/z toho nasýtených mastných kyselín – 0 g), Vláknina – 0 g, Sůl/Soľ – 0 g. Energetická hodnota 

na 100 g: 1642 kJ / 388 kcal, (na 1 pastilku (2,5 g): 41kJ / 10kcal.) Výrobce/Výrobca: Domaco Dr.med.Aufdermaur AG, 

Weststrasse 16, 5426, Lengnau, Switzerland.  Distributor/Distribútor: medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, 

Czech Republic,  tel.: +420 226 202 268, medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz.                                            30 g  
 

Složení/Zloženie 

 v 1  pastilce/ 

 pastilke (2,5g) %RHP* 

Med 50 mg - 

Extrakt z 20-ti bylin / -tich bylín 4,8 mg - 
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