
Kā  YOGI Kanthika Plus palīdz Jums
YOGI Kanthika Plus ir 100% Ajūrvēdas preperāts pilnībā bez cukura.  Sūkājot  YOGI Kanthika Plus dražejas, 
veselību veicinošo augu sulas uzsūcas rīkles muskuļos un nomierina visa veida rīkles kairinājumu, sāpes 
un iekaisumus.

Lietošana: YOGI Kanthika Plus dražejas var tikt lietotas jebkurā diennakts laikā kā 
papildinājums citām zālēm. Veselības uzlabošanās efekts var tikt novērots jau pēc 1-2 
dienām.

Dozēšana:

Bērniem no 5 līdz 12 gadiem: 1-2 dražejas nosūkāt 5-6 reizes dienā.

Pieaugušajiem un bērniem, vecākiem par 12 gadiem: 2-3 drazējas nosūkāt 5-6 reizes 
dienā.

Grūtniecēm: nav ieteicams lietot grūtniecības pirmajā trimestrī. Grūtniecības 2. un 3. 
trimestrī pirms lietošanas konsultēties ar ginekologu.
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Lakrica (ind.Mulethi)(lat.Giycyrrhiza glabra) ir pamatkomponente un sastāda 72% no  YOGI Kanthika Plus 
dražeju sastāva. Tā nodrošina sāpju kaklā atvieglošanu klepus vai aizsmakuma gadījumā. Darbojas kā 
pretiekaisuma līdzeklis rīkles un aukslēju mandeles iekaisuma gadījumā (angīna, tonsilīts), kā arī atsvaidzina 
elpu.

Ingvers 10% . (ind.Sunth)(lat.Zinziber officinale) noņem iekaisumu, sāpes un kakla pietūkumu, atkrēpo un 
noņem spazmas, kas saistītas ar spēcīgu klepu. 

Efektīvs arī alerģiju, kuras var izraisīt elpošanas ceļu slimības, kā piem. astmu, bronhītu,  ārstēšanā.

Muskatrieksts 4,5% (ind. Jaiphal) (lat.Myristica fragrans) attīra kaklu no krēpām, uzlabo balss skanīgumu, 
kā arī atsvaidzina elpu

Tulsi jeb Svētais baziliks (ind.Tulasi) (lat. Ocimum sanctum) nodrošina atbrīvošanos no klepus, kā arī 
darbojas kā perorāls dezinficējošs līdzeklis. Tā antibakteriālās īpašības novērš respiratoro infekciju attīstību.

Kubebas jeb Javas pipars 2,0% (ind. Shitalchini) (lat. Piper cubeba) nodrošina atvieglojumu sinusīta 
gadījumā, kā arī novērš deguna aizlikumu.

Krustnagliņu koka eļļa 2,0% (ind. Lavang Tel) (lat.Syzygium aromaticum) atvieglo klepu un samazina kakla 
kairinājumu, atsvaidzina elpu.

Piparmētras eļļa 2,0% (ind. Pudina Tel) (lat.Mentha piperata) palīdz bakteriālās astmas gadījumā, 
atsvaidzina muti ar piparmētru aromātu.

Kamparkoks 2,0% (ind. Kapoor) (lat. Cinnamomum camphora) noņem klepus izraisītas sāpes un 
diskomfortu

Arābu akācija 2,0% (ind. Babool ki goond) (lat. Acacia Arabica) nomierina iekaisušās rīkles membrānas, 
nodrošina atvieglojumu klepus gadījumā

Kardamons 0,5% (ind.Elaichi) (lat.Eiettaria cardamomum) palīdz sausa un mitra klepus gadījumā, 
atsvaidzina elpu.

Sekojošās preperāta sastāvā esošās sastāvdaļas palīdz jūsu kakla veselībai:

Katra graudiņa nosūkāšana rada nomierinošu un atsāpinošu 
ietekmi uz rīkli.


