Kaip YOGI Kanthika Plus Jums padeda
YOGI Kanthika Plus yra 100% ajurvedinė priemonė, visiškai neturinti cukraus. Čiulpiant burnoje
dražetes YOGI Kanthika Plus, žolelių sultys susigeria į gerklės raumenis ir ramina perštėjimą, skausmą
ir visų rūšių gerklės sudirginimo problemas.
Šie ingredientai, esantys sudėtyje, padeda gerklei:
Saldymedis (Glycyrrhiza arba ind.Mulethi) (lot.Giycyrrhiza glabra) yra pagrindinė sudedamoji dalis YOGI
Kanthika plius - 72%, suteikia palengvinimą nuo gerklės skausmo, esant kosuliui ar užkimimui.
Jis veikia kaip priešuždegiminis ingredientas, esant ryklės uždegimams, anginai, tonzilių uždegimui.
Imbieras sudaro 10% (imbieras gydomasis arba indi. Sunth.) (lot. Zinziber officinale) - padeda mažinti
gerklės uždegimą, skausmus ir patinimus, pašalinti skreplius ir atpalaiduoti spazmus, susijusius su
intensyviu kosuliu. Taip pat gali būti veiksmingas mažinti alergijas, kurios gali būti priežastys kvėpavimo
takų ligoms, pavyzdžiui, astma ir bronchitas.
Kvapusis muskatmedis - 4,5% (ind. Jaiphal) (lot.Myristica fragrans) padeda išvalyti gerklę nuo skreplių
pertekliaus, pagerinti balso kokybę ir atgaivinti kvėpavimą.
Tulsi - 2,5% (Tulsi šventas siauralapis bazilikas ar ind. Tulasi) (lot. Ocimum Sanctum) suteikia
palengvėjimą nuo kosulio, taip pat veikia kaip burnos dezinfekcijos priemonė.
Jo antibakterinės savybės padeda išvengti kvėpavimo takų infekcijų vystymosi.
Kubeba pipiras - 2,0% (ind. Shitalchini) (lot. Piper cubeba) padeda palengvinti sinusitą ir mažinti nosies
gleivinės paburkimą.
Kvapniojo gvazdikmedžio aliejus - 2,0% (ind. Lavang Tel) (lot.Syzygium aromaticum) palengvina
kosulį ir sumažina dirginimą gerklėje, atgaivina kvėpavimą.
Pipirmėčių aliejus - 2,0% (ind. Pudina Tel) (lot.Mentha piperata) padeda sumažinti bakterinę astmą ir
atgaivina burną su mėtų aromatu.
Kamforinis cinamonas - 2,0% (ind. Kapoor) (lot. Cinnamomum camphora) padeda malšinti skausmą ir
diskomfortą, sukeltą kosulio.
Akacijos sakai - 2,0% (ind. Babool Ki goond) (lot. Acacia arabikos) ramina membranas nuo gerklės
skausmo, padeda palengvinti kosulį.
Muskatas - 0,5% (Ind. Javitri) (lot.Myristica fragrans) padeda pašalinti šlapią ir sausą kosulį, atgaivina
kvėpavimą, gerina apetitą.
Kardamonas - 0,5% (ind.Elaichi) (lot.Eiettaria Cardamoni) padeda pašalinti šlapią ir sausą kosulį.

Kiekvienos granulės čiulpimas veikia raminančiai ir padeda
malšinantį gerklės skausmus.
Vartojimas: YOGI Kanthika Plus gali būti vartojamas bet kuriuo paros metu kaip
papildas prie kitų vaistų. Poveikį gerklei galima pajusti po 1-2 dienų.
Dozavimas:
Amžiaus grupė nuo 5 iki 12 metų: 1-2 dražetės, čiulpti 5-6 kartus per dieną.
Amžiaus grupėje virš 12 metų: 2-3 dražetės, čiulpti 5-6 kartus per dieną.
Įspėjimas nėščioms moterims: nerekomenduojama vartoti per pirmuosius 3
nėštumo mėnesius. Galima naudoti po pirmojo trimestro (tik pasitarus su gydytoju).
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