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Imupret® N
هل أُصبت بالبرد؟

نصائح مفيدة في حالة اإلصابة بالبرد

فعال في كل مرحلة من مراحل نزالت البرد
يدعم مناعة الجسم ضد مسببات البرد

يخفف من تطور حدة نزلة البرد

نباتات طبية 
محلية



 فعال
 في كل مرحلة

من مراحل 
البرد

 يدعم
 مناعة الجسم

 ضد
مسببات البرد

"Imupret® N فعال في كل 
األحوال، سواء كنت تشعر 

بالعالمات األولى أو كان البرد 
قد تغلغل حّقًا".

 "من خالل الدعم المبكر 
 ،Imupret® N بالدواء 

 يمكنك التصدي بفعالية 
لتغلغل البرد".

 "يتم تخفيف أعراض مرضك، 
 ويمكنك ممارسة 
 األعمال اليومية 

بشكل أيسر".

هل تعلم هذا؟ الجميع من حولك يسعلون أو ينشقون الزكام. 
هل تشعر بالفعل بالعالمات األولى، أو هل تشعر أن 

ا تحديات  ّيً البرد قد استشرى بالفعل وأن جسمك يواجه حال
خاصة؟

Imupret® N فعال في كل مرحلة من مراحل نزالت البرد

:Imupret® N مزايا

يخفف من
تطور حدة 
نزلة البرد



يتألف Imupret® N من مزيج فريد
من  نباتات طبية محلية تكمل مكوناتها الفعالة بعضها بعًضا على النحو األمثل.

بابونج زهرة ال

الختمية الطبية 
أو الخبيز

عشبة ذيل الحصان

القيصوم 
)عشبة يارو(

الجوز الشائع

الهندباء البرية

السنديان 
بلوط أو ال

 بفضل تركيبته الفريدة المتكونة من
7 نباتات طبية محلية، يعمل Imupret® N في كل مرحلة من 

مراحل البرد. إنه يدعم مناعة أجسامنا التي تكتشف الخاليا المصابة 
وتتغلب عليها بكفاءة أكبر.

باإلضافة إلى ذلك، فإن المكونات الموجودة في Imupret® N تقاوم 
مسببات البرد مباشرًة، مما يساعد على الحفاظ على عددها في حالة 

احتواء والحد من العدوى.

هكذا تستعيد عافيتك مجدًدا بشكل أسرع!
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ا بعد اختفاء األعراض الحادة: 3 مرات يومّيً في الحاالت الحادة:
5–6 مرات يومّيًا الجرعة اليومية

ر كَّ اة بالسُّ 25 قطرة/اثنان من األقراص الُمَغطَّ بدًءا من 12 سنة 
والبالغون

ر كَّ ى بالسُّ 15 قطرة/قُْرٌص ُمَغطَّ من 6 إلى 11 سنة

10 قطرات بدًءا من سنتين

Imupret® N أقراص 
كَّر اة بالسُّ ُمَغطَّ

 بدًءا من 6 سنوات
  خالية من الكحول
  خالية من الغلوتين

Imupret® N قطرات

  بدًءا من سنتين
  خالية من الالكتوز
  خالية من الغلوتين

  نباتي صرف

نصائح في حالة اإلصابة بالبرد:

 Imupret® N كيفية تقدير ومعايرة الجرعات من دواء
بشكل صحيح:

الكافية الراحة  الفراش:  في  والراحة   الرعاية 
حالة  في  "ضرورة"  هما  والنوم  الفراش  في 
اإلصابة بنزالت البرد؛ ألن الجسم يحتاج إلى كل 
خالل  فمن  المرض.  مسببات  لمكافحة  طاقاته 
تجدد  دعم  يتم  الكافي،  والنوم  الالزمة  الراحة 

النظام المناعي، ومن ثم تعزيز عملية الشفاء.

البرد  معالجة  حمامات  الدافئة:  الحمامات 
البرد  نزالت  مع  سيما  وال  ومجدية،  مفيدة 
شعور  تقاوم  فهي  المبكر،  المراحل  في 
على  وتساعد  )القشعريرة(،  االرتعاش 

 تقليل التوتر وتدفع إلى االسترخاء. 
ولكن احترس: في حاالت الحمى والسعال الحاد 
استخدام  بعدم  الخبراء  ينصح  والزكام،  والرشح 
الحمامات الساخنة؛ ألنها تضر الدورة الدموية 

بشدة.

من  الكثير  والمطلوب:  الكافي  بالشكل  الشرب 
الشرب َيحول دون فقدان السوائل )الجفاف( الذي 
يتعين  ثم  ومن  المرتفعة.  الحرارة  درجة  تسببه 
من  لترات  ثالثة  إلى  لترين  من  تناول  عليك 

السوائل بشكل يومي.

بابونج  االستنشاق: االستنشاق باستخدام أزهار ال
العالق  المخاط  يزيل  النعناع  أوراق  أو  مثاًل 

ويسهل التنفس.
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BIONORICA SE، 92308 تكراميون
تكراميون 92308 ،م.م.ذ.ش PLANTAMED Arzneimittel ةكرش :كرتشملا قيوستلا

.ةيلديصلا يف طقف رفوتم

فعال في كل مرحلة من مراحل نزالت البرد

يدعم مناعة الجسم ضد مسببات البرد

يخفف من تطور حدة نزلة البرد

ر، Imupret® N قطرات • ُتستخدم تقليدّيًا عند ظهور العالمات األولى للبرد وفي أثناء البرد، على  كَّ اة بالسُّ Imupret® N أقراص ُمَغطَّ
سبيل المثال، حكة في الحنجرة، التهاب الحلق، صعوبات في البلع، تهيج في الحلق. تنبيه: Imupret® N هو دواء عشبي تقليدي تم تسجيله 
حصًرا في مجال التطبيق، بناًء على سنوات عديدة من االستخدام. يحتوي Imupret® N قطرات على الكحول بنسبة V/V( ٪19(. لمعرفة 
المخاطر واآلثار الجانبية، ُيرجى قراءة النشرة الداخلية، وسؤال طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.            إصدار: 10|16

م من ِقَبل: ُمقدَّ

www.imupret.de يمكن العثور على مزيد من المعلومات على

هل أُصبت بالبرد؟
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