
OFFTUSIN
Suplement diety – tabletki 60 sztuk

Zawiera substancje słodzące: erytrol i glikozydy stewiolowe
Offtusin to preparat zawierający pięć najskuteczniejszych ekstraktów do wzmocnienia 

naturalnych zdolności obronnych* i zdrowia górnych dróg oddechowych*.
Składniki: Substancja słodząca – erytrol, ekstrakt z liści jeżówki purpurowej*, 
stabilizator – hypromeloza, ekstrakt z korzeni pelargonii afrykańskiej, ekstrakt 

z owoców bzu czarnego, ekstrakt z płucnicy islandzkiej, ekstrakt z bulwy buraka 
zwyczajnego, ekstrakt z liści bluszczu pospolitego, substancja przeciwzbrylająca:  
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, substancja słodząca 

– glikozydy stewiolowe.
Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu i pozostałe warunki użycia: 

 1 porcja 2 porcje 3 porcje 4 porcje 5 porcji
jeżówka purpurowa 50 mg 100 mg 150 mg 200 mg 250 mg 
pelargonia afrykańska 20 mg 40 mg 60 mg 80 mg 100 mg
bez czarny 20 mg 40 mg 60 mg 80 mg 100 mg
płucnica islandzka 20 mg 40 mg 60 mg 80 mg 100 mg
burak zwyczajny 10 mg 20 mg 30 mg 40 mg 50 mg
bluszcz pospolity 8 mg 16 mg 24 mg 32 mg 40 mg
Dorośli 1 tabletka 3x dziennie, w nagłym przypadku 1 tabletka co godzinę, nie 
więcej jednak niż 5 tabletek dziennie. Dzieci od 6 do 12 roku życia 2 tabletki 
dziennie. Tabletkę pozostawiamy w ustach do stopniowego rozpuszczenia i 
przez min. 15 minut nie należy jeść ani pić. Nie należy przekraczać zalecanej 

porcji do spożycia w ciągu dnia! 
Uwaga: Nie stosować u dzieci do 3 roku życia! Stosowanie preparatu w okresie 

ciąży i karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem. Suplementy diety nie 
mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w 

miejscu suchym i ciemnym w temperaturze 10-25°C, chronić przed mrozem. 
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci! 

Najlepiej spożyć przed: Data minimalnej trwałości oraz numer partii na 
opakowaniu i blistrze. 

Masa netto (60 sztuk x 700 mg): 42 g     |     Zawartość: 60 tabletek
Producent: Energy Group, a. s., Republika Czeska

Importer: Energy Poland sp. z o.o., ul. 11 Listopada 60, 43-300 Bielsko-Biała, 
Polska., Tel. (33) 812-60-82, www.produkty.energy


