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II. КАКВО Е AVIRON RAPID®?
AVIRON RAPID® e комбинация от 3 клинично доказани съставки c натурален произход
и допълващо се действие, които подпомагат естествената защитна функция на
организма, особено по време на сезонните предизвикателства на студеното време.
Повлиява благоприятно здравето и функцията на респираторната система.

IV. КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМА AVIRON RAPID®?
Не приемайте AVIRON RAPID®, ако някога сте получавали алергична реакция към някоя
от съставките на продукта.

Всяка таблетка AVIRON RAPID® съдържа:
• Хумусна киселина - 250 mg
• АпогенTM (протеинов екстракт от Спирулина) - 100 mg
• Андрографолид - 10 mg

V. КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА AVIRON RAPID®?
Досега не са известни странични ефекти на препарата и противопоказания за неговото приемане.
AVIRON RAPID® може да бъде приеман както самостоятелно, така и в комбинация с
друг препарат, след консултация с Вашия лекар.
AVIRON RAPID® е подходящ за прием от бременни и кърмещи жени.
Приемът на AVIRON RAPID® може да промени оцветяването на изпражненията в
тъмно до черно, заради черния цвят на хумусната киселина.

Други съставки: калциев хидроген фосфат, магнезиев стеарат, царевично нишесте,
повидон, филм без оцветител.
AVIRON RAPID® е хранителна добавка.

III. КОГА И КАК СЕ ПРИЕМА AVIRON RAPID ?
Препоръчва се приемът на AVIRON RAPID® да започне при първите признаци за неговата необходимост.
Схема на прием при възрастни и деца над 12 години:
Ден I - 3 пъти по 3 таблетки
Ден II - 3 пъти по 2 таблетки
Ден III - 3 пъти по 1 таблетка
Ден IV - 3 пъти по 1 таблетка
Ден V - 3 пъти по 1 таблетка
®

Ако се наложи през първия ден да започнете приема на AVIRON RAPID® следобед
или по-късно вечерта, спазете препоръчаната дневна доза от 9 таблетки, като
вземете 3 пъти по 3 таблетки през равни интервали във времето до края на деня.
Дозировка при деца от 5 до 12 години:
Ден I - 3 пъти по 1 таблетка или 3 таблетки наведнъж
при по-късно започване на приема на препарата
Ден II - 3 пъти по 1 таблетка
Ден III - 3 пъти по 1 таблетка
Ден IV - 3 пъти по 1 таблетка
Ден V - 3 пъти по 1 таблетка
Ден VI - 3 пъти по 1 таблетка
Ден VII - 2 пъти по 1 таблетка

VI. СЪХРАНЕНИЕ
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използвайте препарата след изтичане на годността му, или ако целостта на
опаковката е нарушена.

VI. СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте AVIRON RAPID® в оригиналната опаковка при стайна
температура на места недостъпни за деца.
Не използвайте препарата след изтичане на годността му или ако
целостта на опаковката е нарушена.

