
Tenoros® cumlavé pastilky, obsahují vysoce koncentrovan! 
extrakt z"pohanky (PSI 265) a zinek. Pohanka obsahuje 
p#írodní bio$avonoidy (p#írodní látky, které vytvá#ejí 
rostliny, a na%e t&lo si je nem'(e samo vytvo#it). Tenoros 
cucací pastilky mají citronovou p#íchu).

Obsahují patentovan! extrakt z"pohanky.
Pohanka obecná podporuje normální funkci d!chacího 
a kardiovaskulárního systému.

Kdy se mají u"ívat cucací pastilky Tenoros? 
Tablety Tenoros se doporu*ují u(ívat p#i po*ínajícím 
b&(ném nachlazení, ve spojení s"tzv.“tekoucím nosem“.

Kdo má Tenoros u"ívat:
Tenoros, cucací pastilky, se doporu*ují pro v%echny osoby, 
které opakovan& trpí  nachlazením.  Zvlá%t& ohro(eny jsou 
d&ti a v%echny osoby, které jsou ka(dodenn& v"kontaktu 
s"mnoha lidmi. Doporu*uje se zahájit u(ívání ji( p#i prvních 
p#íznacích b&(ného nachlazení.

Doporu#ené dávkovaní:
Cumlejte první 2 pastilky Tenoros po dobu 30 minut, 
poté v(dy 1 pastilku ka(dé 3-4 hodiny. První den m'(ete 
vycumlat a( 5 pastilek. Následující dny cumlejte b&hem 
dne 3-5 pastilek v"ur*it!ch *asov!ch intervalech. P#itom se 
nesmí p#ekro*it maximální uvedená denní dávka Tenorosu. 

P$ísady:
Pohankov! extrakt, glukonát zinku, mentol, meru+kov! 
prá%ek (aromatické látky, maltodextrin, modi,kovan! 
%krob), citronov! prá%ek (maltodextrin, arabská guma, 

kyselina citronová, butylovan! hydroxyanisol), kyselina 
citronová. 
Sladidla: sorbitol, acesulfam K, sacharinát sodn!, 
neohesperidin dihydrochalkonu.
Stabilizátory: stearát ho#e*nat!.

* = 30 % doporu*ené denní spot#eby /RDA/

D%le"ité upozorn&ní: 
Cucací pastilky Tenoros nejsou (ádn!m lékem, ani náhradou 
za plnohodnotnou, pestrou, vyvá(enou stravu a zdravou 
(ivotosprávu a nejsou vhodné jako jedin!  v!hradní zdroj 
v!(ivy. 
Doporu*ené spot#ebované denní mno(ství / dávka se nesmí 
p#ekro*it! 
Uchovávejte mimo dohled a dosah d&tí! 
Pastilky Tenoros neobsahují (ádn! gluten ani cukr.
Informace pro diabetiky: 0,0 BE chlebové jednotky.
Skladujte v suchu, chrán&né p#ed sv&tlem, p#i teplot& do 
25° C.
P#ípravek nepou(ívejte po datu minimální trvanlivosti 
vyzna*eném na obale.
Velikost balení: 15 cucacích pastilek 

Hmotnost netto:     15 g
 
V!robce: 
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH,
Ernst-Melchior Gasse 20, 1020, Víde+, Rakousko
Distributor v 'R: 
Pharmaselect CZ s.r.o., Zaje*í, -R

cucací pastilky s citrónovou p!íchutí
dopln"k stravy se sladidly Slo"ení: 

Pohankov! extrakt
Zinek

1 pastilka

50 mg
3 mg*

5 pastilek

250 mg
15 mg

100 g

5 g
0,3 g
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