Soğuk algınlığı?
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Imupret® N soğuk algınlığının her aşamasında etkilidir

Size de tanıdık geliyor mu? Etrafınızdaki herkes
öksürüyor veya burunları akıyor. Siz de ilk belirtileri
hissediyorsunuz veya soğuk algınlığının başladığını
veya vücudunuzun özellikle şimdi zorlandığını
düşünüyorsunuz.

Imupret® N size şöyle yardım ediyor:
soğuk
algınlığının her
aşamasında
etkilidir

“Imupret® N, hem ilk
belirtileri hissettiğinizde
hem de soğuk algınlığı
başladıktan sonra yardım
eder.”

vücudu soğuk
algınlığı
mikroplarına
karşı mücadelede
destekler

“Imupret® N ile vücudunuzu
erkenden destekleyerek soğuk
algınlığının başlamasına aktif
olarak karşı koyabilirsiniz.”

soğuk algınlığının
seyrini hafifletir

“Hastalık belirtileriniz
hafifletilir ve gündelik
işlerinizi daha kolay
halledebilirsiniz.”

Imupret® N, etken maddeleri kendilerini en iyi şekilde
tamamlayan adet yerli şifalı bitkinin eşsiz bir kombinasyonundan oluşmaktadır
Atkuyruğu
Hatmi

Civanperçemi

Karahindiba
Papatya

Imupret® N, 7 adet yerli şifalı bitkiden oluşan
eşsiz kombinasyonuyla soğuk algınlığının her
aşamasında etkilidir. Hastalıklı hücrelerin daha etkin
şekilde algılanmasını ve yok edilmesini sağlayan
vücudumuzun savunma sistemini destekler.
Ek olarak Imupret® N içindeki maddeler soğuk
algınlığına neden olan mikroplarla doğrudan
mücadele eder ve böylelikle sayılarının çoğalmasını
önleyerek enfeksiyonu dindirmeye yardımcı
olmaktadır.
Böylece daha hızlı şekilde sağlığınıza kavuşmaktasınız!

Ceviz
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Meşe

Soğuk algınlığı için öneriler:

Imupret® N dozları nasıl doğru seçilir:
Akut:
günde 5–6 defa

Günlük doz

Akut semptomların dinmesinden
sonra: günde 3 defa

12 yaşından
büyükler ve
yetişkinler

25 Damla / 2 Draje

6-11 yaş arası

15 Damla / 1 Draje

2 yaşından
büyükler

10 Damla

Imupret® N Dragees
6 yaşından büyükler
alkolsüz
glutensiz
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Imupret® N Tropfen
2 yaşından büyükler
laktozsuz
glutensiz
vegan

Dinlenmek ve yatak istirahati: Yeterli yatak
istirahati ve uyumak soğuk algınlıklarında
„olmazsa olmazdır“, çünkü mikroplarla
mücadele etmek için vücut bütün enerjisini
kullanmak zorundadır.
Gerekli olan istirahat ve uykuyla bağışıklık
sistemi kendini yenileyebilir ve böylece
iyileşme sürecini teşvik edebilir.
Sıcak banyo: Soğuk algınlığına karşı banyo olmak özellikle başlangıç safhasında
mantıklıdır. Üşüme hissine karşı etkilidir,
stresi azaltmaya yardımcı olur ve rahatlama
sağlar.
Ama dikkat: Uzmanlar ateşliyseniz ve aşırı
öksürük ve nezlede sıcak banyo olmanızı
önermemektedirler, çünkü bu haldeyken
banyo kan dolaşımının aşırı zorlanmasına
neden olur.
Yeteri kadar sıvı içmek: Çok içmek, yükselmiş
vücut ısısından kaynaklanan sıvı kaybına karşı
iyi gelir. Bu yüzden günde 2-3 litre içmelisiniz.
İnhalasyon: Örn. papatya çiçekleriyle veya
nane yapraklarıyla inhalasyon yapılması zorlu
balgamların sökülmesini ve daha kolay nefes
alınmasını sağlar.
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Ayrıca bilgiler için: www.imupret.de

BIONORICA SE, 92308 Neumarkt
Ortak pazarlama: PLANTAMED Arzneimittel GmbH, 92308 Neumarkt
Sadece eczanelerde satılır.

Takdim eden:
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Imupret® N Draje, Imupret® N Damla• Geleneksel olarak soğuk algınlığının ilk belirtilerinde ve hastalık
sırasında kullanılır, örn. boğazda kaşınma, boğaz ağrısı, yutkunma şikâyetleri, öksürük gıcığı. Açıklama:
Imupret® N, sadece uzun yıllardır kullanımından dolayı uygulandığı alan için kayıtlı geleneksel bir ilaçtır.
Imupret® N Damla % 19 (v/v) alkol içerir. Riskleri ve yan etkileri için prospektüsü okuyunuz ve doktorunuza
veya eczacınıza danışınız. 			
Son güncelleme: 10|16

