
ГербаЛОР для горла 

дієтична добавка 

 

ГербаЛОР для горла містить натуральні рослинні інгредієнти: 

 

Екстракти коріння алтеї, трави чебрецю та олії шавлії –  приносять полегшення та 

заспокоюють подразнене горло. Позитивно впливають на стан горла, верхніх 

дихальних шляхів і голосових зв'язок.  

 

Плоди бузини і вітамін С – посилюють захисні функції організму, підвищуючи 

імунітет. 

 

Ментол –  полегшує дихання через ніс. 

 

Склад: цукор, сироп глюкози, вода, густий екстракт з коріння алтеї, сік бузини 

чорної, екстракт чебрецю, вітамін С, регулятор кислотності: лимонна кислота, олія 

шавлії, лимонна олія, ментол, олія чебрецю. 

 

Склад 2 пастилки 4 пастилки 

Екстракт з коріння алтея 315 мг 630 мг 

Екстракт чебрецю 240 мг 480 мг 

Сік з плодів бузини 48 мг 96 мг 

Вітамін C 40 мг 80 мг 

Олія шавлії 13,2 мг 26,4 мг 

Лимонна олія 2,0 мг 4,0 мг 

Ментол 1,6 мг 3,2 мг 

Олія чебрецю 1,0 мг 2,0 мг 

 

Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки – 0 г, вуглеводи – 95 г, жири – 

0 г. Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту: 1621 кДж (382 ккал). 

Рекомендовано до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних 

речовин рослинного походження при запальних процесах ротової порожнини та 

горла. Для полегшення болю в горлі при запальних захворюваннях верхніх дихальних 

шляхів, включаючи сухий кашель. Сприяє підвищенню імунітету та захисних сил 

організму в період сезонних застудних захворювань. 

 

Вживати: розсмоктувати по 2-4 пастилки на добу. Позитивний ефект спостерігається 

при вживанні мінімум 2 пастилок на добу. 

 

Застереження при застосуванні: не використовувати, якщо у Вас спостерігалась 

підвищена чутливість до будь-якого із компонентів добавки. Не перевищувати 

рекомендовану добову дозу. Продукт не повинен використовуватися в якості 

замінника повноцінного харчування. Перед прийомом слід проконсультуватися з 

лікарем.  

 

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для 

дітей місці, при температурі не вище 25°С.  

 



Виготовлено: Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., вул. Пельплиньска 19, 83-

200, Старогард Гданьски, Польща, тел.: + 48 22 364 61 00, факс: + 48 22 364 61 02. 

 

Представництво виробника в Україні, яке здійснює функції щодо прийняття 

претензій від споживачів та несе відповідальність за якість, безпеку продукту:  

Представництво «Фармацевтичний завод “Польфарма” С.А.», 01004, м. Київ, вул. 

Горького, 7-В, тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87,  

e-mail: uaoffice@polpharma.com 

 

Імпортери в Україні:  

ТОВ «БаДМ», 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10;  

ТОВ «Вента. ЛТД», 49000, м. Дніпропетровськ, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 

35 00;  

СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10. 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:uaoffice@polpharma.com

