Himalaya produktu izcelsme meklējama
vairāk nekā 5000 gadu senās ājūrvēdas
zināšanās par augiem un to ietekmi
uz veselību. Apvienojot tās ar modernās
zinātnes sasniegumiem, Himalaya veic
zinātniskus pētījumus par dabīgiem, drošiem
un iedarbīgiem augu preparātiem veselības
un skaistuma uzturēšanai ikdienā.
Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem,
Himalaya izstrādā produktus, kas
ir pazīstami un tiek augstu novērtēti
visā pasaulē kopš 1930. gada.
Ikviens Himalaya produkts
tiek pakļauts gadiem ilgiem
pētījumiem, un ikviens augs,
kas tiek izmantots produktu
radīšanā, tiek izpētīts
un testēts.

SŪKĀJAMĀS TABLETES

Tūlītējai kakla
labsajūtai

Pēdējo 80 gadu laikā
Himalaya attīstījies
par uzņēmumu, kuram
uzticas cilvēki vairāk
nekā 90 valstīs
visā pasaulē.

Dabīgs,
drošs,
zinātniski
pierādīts
Uztura bagātinātājs

Uz t u r a b a g ā t i n ā t ā j s n e a i z s t ā j
p i l n vē r t ī g u u n s a b a l a n s ē t u u z t u r u .

Sāpošs kakls un klepus ir biežākie
saaukstēšanās simptomi. Tās sākumā
novērojama nepatīkama, kņudinoša sajūta,
kas būtiski ietekmē pašsajūtu un darba
spējas, tāpēc ir svarīgi ar to cīnīties
efektīvi un laikus.
Pārsvarā saaukstēšanās piemeklē
gadalaiku maiņā, kad pieaug apkārtējais
mitrums un ķermenis pielāgojas
jaunajiem apstākļiem.
Lai novērstu nepatīkamās sajūtas
un kņudēšanu kaklā un elpceļos,
ir ieteicams atbalstīt organisma
aizsargspējas, lietojot dabīgas izcelsmes
augu valsts preparātus.

Garie pipari

Medus
Darbojas kā antioksidants − palielina organisma aizsargspēju
pret brīvo radikāļu kaitīgo ietekmi. Piemīt
nomierinoša iedarbība.

Labvēlīgi iedarbojas uz plaušu darbību, stiprina
imūnsistēmu un organisma dabīgās aizsargspējas.

Ceilonas kanēlis
Atbalsta augšējo elpošanas ceļu veselību, darbojas
kā spēcīgs antioksidants.

Terminālijas augļu ekstrakts
Nomierinoši iedarbojas uz rīkles un elpceļu gļotādu,
atvieglo rīkles kairinājumu un kņudinošo sajūtu kaklā.

Melnie pipari
Atbrīvo elpceļus un sniedz atbalstu visiem ar elpošanu
saistītajiem orgāniem. Darbojas kā antioksidants
un labvēlīgi ietekmē imūnsistēmu.

sūkājamās tabletes ar medu un augu
ekstraktiem tūlītējai kakla labsajūtai.
Pieejamas 3 garšas:

Ingvers

Citrons

Krustnagliņas
Palīdz saglabāt komforta sajūtu kaklā
un mutes dobumā.

Apelsīns

Ingvers
Labvēlīgi ietekmē elpceļu veselību un nostiprina
imūnsistēmu, iedarbojas arī kā antioksidants.

Lietošana: pieaugušajiem pa 1 tabletei 3-4 reizes dienā. Rekomendē
nelietot bērniem. Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu.

