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Sestavine:
Vodni destilati in ekstrakti
(33,4 %) iz:
listov timijana
(Thymus vulgaris),

cvetov kamilice 
(Matricaria recutita),

cvetov lipe (Tilia cordata),
plodov janeža
(Pimpinella anisum),

plodov kumine 
(Carum carvi),

plodov komarčka   
(Foeniculum vulgare),

hmeljevih storžev 
(Humulus lupulus).

Sladkor,
med (29,1 %),
ekstrakt ječmenovega  
slada  (3,1 %),

borov ekstrakt,
sok sladkega korena,
sredstvo za zgoščevanje:  
natrijev alginat,

borovo olje,
janeževo olje,
olje komarčka,
olje limone,
evkaliptusovo olje,
pepermintovo olje.

Alpenkraft®

tonik z eteričnimi olji in 
rastlinskimi izvlečki

Timijanovo in 
evkaliptusovo olje 
pomirjata sluznico 
ust in žrela

Prehransko dopolnilo

250 ml

brez konzervansov
brez barvil

brez laktoze
Uporaba in odmerjanje:
Stekleničko pred uporabo
dobro pretresite.

Za odmerjanje
uporabljajte merilni
pokrovček.

Odrasli in otroci, starejši
od 12 let:

10 ml tri do petkrat na dan
tako, da se tonik v ustih
počasi raztopi, preden ga
pogoltnemo.

Otroci 6 – 12 let:

5 ml tri do petkrat na dan.

Priporočenega dnevnega
odmerka se ne sme
prekoračiti.

Prehransko dopolnilo ni
nadomestilo za
uravnoteženo in
raznovrstno prehrano.

Za zdravje sta izjemno
pomembna raznolika in
uravnotežena prehrana ter
zdrav način življenja.

Opozorila:
Ne pijte neposredno iz
stekleničke.

Ker naši izdelki ne
vsebujejo konzervansov,
morate stekleničko po
uporabi takoj zapreti in
hraniti v hladilniku.

Stekleničko po odprtju
hranite v hladilniku in
vsebino porabite v štirih
tednih.

Shranjujte nedosegljivo
otrokom.

Neodprto stekleničko
shranjujte v suhem in
hladnem prostoru.

Rok uporabe je 
odtisnjen na vrhu
embalaže.

Zastopa in prodaja: 
PharmaSwiss, d.o.o. 

Brodišče 32 
1236 Trzin 
Slovenija

www.fidimed.si

Proizvajalec:
SALUS Haus
83052 Bruckmühl  

Nemčija
www.salus-haus.com

Alpenkraft je zeliščni tonik, ki vsebuje rastlinske

izvlečke in destilate mnogih zdravilnih zelišč,

prečiščen med in slad.

Alpenkraft zeliščni tonik z rastlinskimi izvlečki in

destilati timijana, janeža, komarčka in evkaliptusovega

olja pomirja sluznico ust in žrela in je zelo priljubljen

pri pevcih ter ljudeh, ki javno nastopajo.

Priporočamo ga tudi tistim, ki so izpostavljeni 

onesnaženemu zraku zaradi cigaretnega dima, prahu

in industrijskih izpustov.

Naraven okus tonika Alpenkraft je priljubljen tako pri

odraslih, kot pri otrocih.

Vodni destilati in ekstrakti iz:

timijana 6,1 g 10,2 g

kamilice 1,3 g 2,3 g

janeža 1,0 g 1,6 g

kumine 1,0 g 1,6 g

komarčka 1,0 g 1,6 g

hmelja 0,7 g 1,2 g

evkaliptusovega olja 2,7 mg 4,5 mg

za 30 ml za 50 ml

Izdelek vsebuje:

Serija:
Uporabno 
najmanj do 
konca:

za 100 ml za 30 ml za 50 ml
energijska vrednost 1265 kJ / 298 kcal 380 kJ / 89 kcal 633 kJ / 149 kcal

maščobe < 0,5 g < 0,5 g < 0,5 g

od tega nasičene 
maščobe < 0,1 g < 0,1 g < 0,1 g

ogljikovi hidrati 74 g 22 g 37 g
od tega sladkorji 71 g 21 g 36 g

beljakovine < 0,5 g < 0,5 g < 0,5 g

sol 0,08 g 0,02 g 0,04 g

Vsebnost soli je izključno posledica naravno prisotnega natrija.
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