
Přírodní produkt himálajské medicíny s obsahem devíti extraktů pro správnou 
funkci dýchacího systému a imunity.

Popis produktu:
Tibet Spray obsahuje: olej z plodů rakytníku tibetského, extrakt 
z listu rozmarýnu lékařského, extrakt z květu heřmánku pravého, 
extrakt z přesličky rolní, extrakt z listu šalvěje lékařské, extrakt 
z listu kopřivy dvoudomé, extrakt z listu meduňky lékařské, extrakt 
z chmelu otáčivého, extrakt z listu, semen a slupky vinné révy. 
Tyto rostlinné extrakty mají mnoho benefitů pro lidský organismus: 
• Přispívají k normální funkci dýchacího systému
• Podporují funkci imunitního systému
• Mají zklidňující efekt, pomáhají k navození zdravého spánku 

a duševního klidu
• Mají pozitivní vliv na zdraví srdce a cévního systému
• Působí jako antioxidanty, podporují normální činnost jater 

a pročistění organismu
• Podporují správné fungování močových cest a ledvin
• Podporují normální činnost střev a střevní mikroflóru
Tibet Spray tak nabízí unikátní a vyvážený elixír čistě přírodních 
extraktů, které po dlouhá staletí vyžívá nejen himálajská medicína, 
ale také tradiční léčitelství mnoha západních civilizací

Hlavní claimy pro online marketing:
• Pro úlevu při nachlazení
• Přírodní podpora imunity a celkového zdraví
• Devět účinných bylinných extraktů v jedinečné kombinaci

Krátký popis:

HIMALYO Tibet

SPRAY

Složení:
Propylene Glycol, Hippophae Tibetana Fruit Oil, Lecithin, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Equisetum Arvense Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, 
Urtica Dioica Leaf Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, 
Humulus Lupulus Extract, Vitis Vinifera Leaf/Seed/Skin Extract, 
Limonene, Citral, Linalool
Obsah 30 ml

Doporučené použití:
Aplikovat dle potřeby, optimálně 4 × denně 3 stříknutí

Upozornění:
Uchovávejte v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při 
teplotě 10–25 °C. Ukládejte mimo dosah dětí.



Konkurenční produkty:
Tantum Verde spray

Distribuce:
Online lékárny, kamenné lékárny, eshopy se zdravou výživou, bio 
obchody – doplňky stravy, drogerie – doplňky stravy

EAN
Objem/obsah
Hmotnost (kg)
Výška (mm)
Šířka (mm)
Hloubka (mm)
Počet ks v balení
Počet ks na paletě
Celní kód
PDK kód

8594193243037
30 ml
0,1
120
50
35
30
1 800
3304 99 00
4504750

Logistika: 

Benefity:
Přínosy jednotlivých složek Tibet Spray jsou známé po dlouhá staletí 
a jejich benefity se kromě tradiční himálajské medicíny předávají 
z generace na generaci i v mnoha dalších civilizacích.
• Přispívají k normální funkci dýchacího systému
• Podporují funkci imunitního systému
• Mají zklidňující efekt, pomáhají k navození zdravého spánku 

a duševního klidu
• Mají pozitivní vliv na zdraví srdce a cévního systému
• Působí jako antioxidanty, podporují normální činnost jater 

a pročistění organismu
• Podporují správné fungování močových cest a ledvin
• Podporují normální činnost střev a střevní mikroflóru
Olej z plodů rakytníku tibetského: Olej je čistou esencí plodů 
rakytníku v super koncentrované formě. Získává se z celého plodu 
původní vysokohorské odrůdy tibetského rakytníku velmi nákladnou, 
ale šetrnou a efektivní metodou CO2 extrakce.
Rakytník přispívá k normální funkci imunitního systému, má 
pozitivní vliv na zdraví srdce, podporuje správnou činnost trávicího 
traktu, působí příznivě na zdraví pleti a je antioxidantem.
Extrakt z listu rozmarýnu lékařského: Podporuje správnou 
funkci dýchacího systému, posiluje přirozenou obranyschopnost 
organismu, podporuje emoční komfort při stresových situacích, 
pomáhá správnému vylučování a očistě těla, je antioxidantem.
Extrakt z květu heřmánku pravého: Podporuje správnou funkci 
dýchacího systému, trávení a má příznivý vliv na funkci jater.
Extrakt z přesličky rolní: Podporuje zdravé dýchání 
a celkovou odolnost těla, má pozitivní vliv na močovou soustavu 
a kardiovaskulární systém, přispívá k normálnímu stavu pokožky 
a tkání.
Extrakt z listu šalvěje lékařské: Podporuje normální funkci 
dýchacího systému, přispívá ke správnému fungování imunity, je 
antioxidantem, podporuje správné trávení a vylučování, pomáhá 
udržet normální hladinu glukózy v krvi.
Extrakt z listu kopřivy dvoudomé: Podporuje hojení, přispívá 
ke správné funkci dýchacího systému, pomáhá udržet normální stav 
kůže, je antioxidantem a pomáhá vylučování vody z organismu, 
působí příznivě na gastrointestinální systém, pohyb střev a střevní 
mikroflóru, přispívá k normální funkci močových cest, ledvin a cévní 
soustavy.
Extrakt z listu meduňky lékařské: Podporuje správné dýchání, má 
pozitivní vliv na zdraví srdce, pomáhá duševnímu zdraví a pohodě, 
přispívá k pozitivní náladě a normálnímu spánku, podporuje 
normální činnost kardiovaskulárního systému, je antioxidantem. 
Extrakt z chmelu otáčivého: Má zklidňující efekt, pomáhá 
k navození zdravého spánku a duševního klidu, je antioxidantem 
a pomáhá udržet normální hladinu cholesterolu v krvi.

Kategorie:
Doplněk stravy. Imunita, chřipka a nachlazení, vitamíny pro děti, 
únava a vyčerpání, spánek, nervy a stres, podpora hojení

Cílová skupina zákazníků:
• Ženy 30–50 let 
• Matky s dětmi 3–10 let


