
IEDERĂ

Bioland Sirop de Iederă contribuie la ușurarea respirației, atât a 
copiilor, cât și a personelor adulte.

SIROP

Ingrediente:
100 ml sirop conţin apă purificată, 
îndulcitor (sorbitol), emulsifiant (ulei de 
ricin etoxilat), 0,3 g extract uscat 4-8:1 
din frunze de iederă (Hedera helix), 
aromă de portocale, conservant (sorbat 
de potasiu), aromă de caise, acidifiant 
(acid citric monohidrat).

Acțiune:
Componentele principale ale 
extractului uscat din frunzele de iederă 
ce conferă beneficii pentru sănătate 
sunt numite saponine triterpenice, în 
special alfa-hederina. Alături de 
saponine, în compoziția extractului se 
mai întâlnesc uleiuri esențiale, 
flavonoide, antociani și cumarine. 
Astfel, extractul de iederă contribuie la 
ușurarea respirației, atât a copiilor, cât 
şi a persoanelor adulte.

Bioland® Iederă, sirop conţine un 
extract natural din frunze de iederă.

Plămânii și căile respiratorii posedă un 
arsenal natural divers de apărare. 
Eliminarea secrețiilor căilor respiratorii 
este un reflex natural de protecție.
Iedera (Hedera helix) este cunoscută 
încă din secolul al XVI-lea pentru 
proprietățile benefice asupra sistemului 
respirator. Încă din cele mai vechi 
timpuri a ajutat la calmarea tractului 
prin eliberarea căilor respiratorii de 
mucusul bronșic aflat în exces. Utilizată 
sub formă de preparate naturale, 
aceasta susține buna activitate a 
funcției pulmonare

Utilizare:
Agitaţi flaconul înaintea fiecărei utilizări!
Copii
Câte 2,5-5 ml de 2-3 ori pe zi
Adulţi
Câte 5-7,5 ml de 3 ori pe zi

Se utilizează 2-3 zile până la maximum 
7 zile consecutive.

CONTRIBUIE LA ELIBERAREA ȘI 
CALMAREA TRACTULUI RESPIRATOR

SUPLIMENT ALIMENTAR
CU ÎNDULCITORI



Precauţii:
Dacă aveţi dureri persistente, respiraţie 
scurtă şi superficială, febră sau 
expectoraţie cu sânge, trebuie să vă 
adresaţi fără întârziere medicului.
Persoanele care se cunosc cu alergie la 
ingredientele produsului nu trebuie să 
utilizeze acest produs.
A se administra cu prudenţă în caz de 
gastrită sau ulcer gastric.
Poate interacţiona cu medicamente 
antitusive (de exemplu, Codeină), la 
administrarea concomitentă.
Consumul excesiv poate avea efect 
laxativ.

Atenţionări:
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o 
dietă variată şi echilibrată şi un mod de 
viaţă sănătos.
A nu se depăşi doza recomandată 
pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea 
copiilor mici.
Utilizarea de către femeile însărcinate 
sau care alăptează se face doar cu 
recomandarea medicului
A se consuma, de preferință, înainte de 
data expirării înscrisă pe ambalajul 
produsului.

Condiţii de păstrare:
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în 
ambalajul original.

Mod de prezentare:
Cutie cu un flacon ℮ 100 ml sirop.
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