
İnatçı nezleniz mi var?

Sinupret® Şurup

Ayrıntılı bilgiyi şurada bulabilirsiniz: www.sinupret-saft.de/service

Available in the following languages:
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Çünkü çocukların bağışıklık sisteminin daha çok şey 
öğrenmesi gerekir.

Çocuklar yılda sekiz defaya kadar soğuk algınlığına yakalanır 
ve dolayısıyla yetişkinlere kıyasla çok daha sık nezle olur. 
Bunun nedeni: Çocukların bağışıklık sistemi henüz tam olarak 
gelişmemiştir. Özellikle küçük çocuklar, bu nedenle bakteriler ve 
virüsler için kolay lokmadır.

Nezle – Küçükler neden bu kadar sık nezle olur?

Dikkat! – Nezle, orta kulak iltihabına yol açabilir

Nezlede virüs ve bakteriler, burun ve boğaz bölgesindeki muko-
za yüzeyine yerleşir. Bu patojenler orta kulağa geçebilir, çünkü 
yutak ve orta kulak, östaki borusu olarak adlandırılan ince bir 
kanal üzerinden birbirine bağlıdır. Bu kanal, özellikle çocuklarda 
henüz çok kısa ve dardır. Bu yüzden basit bir nezle veya enfeksiy-
on çok hızlı bir şekilde orta kulağa kadar yayılabilir.
Bu nedenle, nezle olunduğunda sökülmeyen inatçı salgıların 
(mukus) zamanında çözülerek, burun mukoza zarındaki 
iltihaplanmanın kontrol altına alınması ve orta kulağın tekrar 
yeteri kadar havalandırılması çok önemlidir. İnatçı bir nezle duru-
munda, hedef odaklı ve etkili yardım gereklidir.

Yutak yönü

Geniz bölgesine bağlantı 
(nazofarenks)

Kulak zarı

Dış kulak kanalı

Timpanik boşluk ve
işitsel kemikçikler

Dış kulak Orta kulak

Otitis media (orta kulak iltihabı)

Mukoza zarının şişmesi nedeniyle 
daralan östaki borusu

İç kulak 



 
Centiyan

Mine çiçeği

Mürver 
çiçeği

Kuzukulağı 
otu

Çuha çiçeği

Mukus katmanını çözer

Burundaki iltihaplı  
mukoza zarı şişliğini 
azaltır

Patojenlere karşı  
etkili olur

Sinupret® Şurup şöyle etki eder

80 yılı aşkın süredir denenmiş ve etkisi kanıtlanmış benzersiz 
5’li bitki kombinasyonu sayesinde Sinupret® Şurup, inatçı 
soğuk algınlığı ve paranazal sinüzitte etkilidir. Sinupret® Şurup, 
yapışmış mukus katmanını çözer ve iltihaplı mukoza zarındaki 
şişliği azaltır. Bu, mukusun akıp gitmesini sağlar, burun açılır ve 
kişinin kafası tekrar rahatlar. Böylece çocuğunuz kendisini hızla 
daha iyi hisseder!

Küçük bir ipucu:
Burun damlaları, burnu yalnızca kısa süreliğine açar.

Hem semptomlarla hem de rahatsızlığın kaynağıyla 
mücadelede Sinupret® Şurup’u öneriyoruz.

Sinupret® Şurup – Çocuğunuz için  
sürdürülebilir çözüm 
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Sinupret® Şurup çocuğunuza şu şekilde yardımcı olur:

Sinupret® Şurup - günlük dozajı

2–5 yaş arası 3 x 2,1 ml

6–11 yaş arası 3 x 3,5 ml

12 yaş arası 3 x 7,0 ml

burnu açar

Burundaki mukoza yüzeyinin  
iltihaplanmaya bağlı şişmesi azalır 
ve çocuğunuz tekrar rahatça nefes 
alabilir.

mukus  
katmanını çözer

Sertleşmiş, inatçı mukus 
katmanını açar ve böylece 
çocuğunuz kendisini hızlıca 
daha iyi hisseder.

rahatlık verir
Burnu ve kafası tekrar rahatlar, 
çocuğunuz daha iyi uyuyabilir ve 
daha hızlı sağlığına kavuşur.

2 yaşından 

itibaren

Sinupret® Şurup – 
2 yaşından itibaren

Sinupret® Şurup, mukus katmanını çözer, burnu 
açar, rahatlık verir. İyi tolerans edilmesi sayesinde 2 
yaşından büyük çocuklar için uygundur.

bitkisel bazlı

diş dostu

tadı hoş

renklendirici içermez
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Minikler için 
boyama keyfi

Merhaba çocuklar! 
Bilirsiniz, doğada yalnızca güzel görünmekle kalmayıp aynı za-
manda hastalıklarda da yardımcı olabilecek harika şifalı bitkiler 
vardır. İşte bu yüzden bugün size, nezle ve soğuk algınlığınıza 
karşı hızla savaşabilecek beş şifalı bitkiyi tanıtmak istiyoruz.

Resim yap, oyna ve öğren –
Şifalı bitkilerin dünyasını keşfet

Mürver 
çiçeği

Mine çiçeği

Kuzukulağı 
otu

Çuha çiçeği

Centiyan
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Resimler arasındaki farkları bulabildin mi? Bu sayı 10 olmalı.

Resim yap, oyna ve öğren –
Şifalı bitkilerin dünyasını keşfet

Eğlence, oyun

Minikler için



* 4 kat daha konsantre olması, 4 kat daha etkin olduğu anlamına gelmez. 4 kat daha konsantre olması, Sinupret forte’nin içerdiği 156 mg’lık bitki karışımına karşın, Sinupret eXtract’ta ortalama olarak 720 mg  
(160 mg kuru ekstrakta karşılık gelir) bitki karışımının kullanılması ve iltihap giderici etkiye katkısı olan bioflavonoidler ile ilgilidir.

Sinupret® ailesi - Herkes için doğru Sinupret®

  glüten ve laktoz içermez 
  vegan

Sinupret® Şurup 
2 yaş üstü çocuklar için

2–5 yaş arası 3 x 2,1 ,ml

6–11 yaş arası 3 x 3,5 ml

12 yaş üstü 3 x 7,0 ml

Sinupret® eXtract 
12 yaş üstü çocuklar için

12 yaş üstü 3 x 1

Sinupret® 
6 yaş üstü çocuklar için

6–11 yaş arası 3 x 1 kaplamalı ta

12 yaş üstü 3 x 2 kaplamalı ta

  glüten içermez   glüten ve laktoz içermez 
  vegan

2 yaş üstü çocuklar için Okul çocukları için 12 yaş üstü
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bitkisel bazlı

diş dostu

tadı hoş

renklendirici içermez

4 kat daha konsantre
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Soğuk algınlığında destekleyici ipuçları – 
Çocuğunuz şöyle daha hızlı iyileşir

Temiz hava önemlidir

Odadaki ısıtılmış hava, solunum yollarının mukoza yüzey-
lerini kurutur. Bakterilere ve virüslere karşı savunmasız 
kalırsınız. Düzenli cereyan yaptırarak havalandırma, ok-
sijen açısından zengin ve temiz havanın ortama akmasını 
sağlar. Havadaki nemi artırmak için ısıtıcıların üzerine 
su dolu bir kap yerleştirin veya odanın içine nemli bezler 
asın.

Bol sıvı için

Çocuğunuzun yeteri kadar sıvı içtiğinden emin olun. Bu 
sayede mukoza yüzeylerinin kuruması önlenir.

Aşırı ısıtmayın!

Ayaklar sıcak, baş serin kalmalı. Çocuğunuzun aşırı sıcak 
ve kalın giymemesine dikkat edin. Nefes alabilen giysiler 
seçin. Çocuğunuzu lahana sistemine göre giydirirseniz, 
ortam sıcaklığına en iyi şekilde uyum sağlayabilirsiniz.

Burnu temizleyelim - ama nasıl?

Burnun doğru temizlenmesi önemlidir. Bu nedenle 
çocuğunuzun burnu tıkalıyken, burnunu çok güçlü bir 
şekilde sümkürmediğinden emin olun. Doğru yöntem, bir 
burun deliğini bastırıp diğerini temizlemek ve ardından 
öteki burun deliğine geçmektir. Bu sayede burundaki 
salgıları, paranazal sinüslere geri gönderebilecek aşırı 
yüksek bir basıncın oluşması önlenmiş olur. Böylece 
burun mukustan nazikçe arındırılır.

İpucu
Burnu sümkürmeden önce, nemli bir kulak 
çubuğuyla veya yumuşak bir bezle sertleşmiş 
salgıları dikkatlice çıkarın; burun iltihaplıysa,  
hafif bir bebek yağı kullanın.



İnatçı nezleniz mi var?

Sinupret® Şurup

   mukus katmanını 
çözer

   burnu açar 

   rahatlık verir

İnatçı soğuk algınlığında sürdürülebilir çözüm

2 yaşından 

itibaren

Şifalı bitkilerin dünyasını keşfetmeye  devam 
etmek istiyor musunuz?  
O halde daha fazlasını şurada bulabilirsiniz:  
www.sinupret-saft.de/malbuch

Sinupret® eXtract • Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve yüz bölgesinde ağrı veya basınç hissi gibi semptomlarla ken-disini 
gösteren, burun çevresindeki paranazal sinüslerin akut, komplike olmayan iltihaplanmasında (akut, komplike olmayan rinosinüzit) 
kullanılır. Sinupret eXtract, yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük ergenlerde kullanılır. Glikoz ve sakaroz (şeker) içerir.  Sinupret® forte, 
Sinupret® • Paranazal sinüslerin akut ve kronik iltihaplanmasında kullanılır. Glikoz, laktoz, sükroz ve sorbitol içerir. Sinupret® 
Şurup • Akut paranazal sinüs iltihaplanmasında semptomların hafifletilmesi için kullanılır. % 8 alkol ve maltitol çözeltisi 
içerir. Yayım tarihi: 10/21

Olası riskler ve yan etkileri hakkında daha fazla bilgi için paket prospektüsünü okuyun ve doktorunuza veya eczacınıza danışın. 
BIONORICA SE | 92308 Neumarkt, Almanya | Dağıtım ortağı: PLANTAMED Arzneimittel GmbH | 92308 Neumarkt, Almanya 
Yalnızca eczanede bulunur. 


