
Béres Drops Plus 

Doplněk stravy v tekuté formě s minerálními látkami a stopovými prvky 

 

30 ml, 100 ml roztoku 

 

Dávkování: 

Děti od 4 do 10 let: 2×9 kapek denně 

Děti od 11 do 14 let: 2×18 kapek denně 

Dospívající od 15 do 17 let: 2×23 kapek denně 

Dospělí: 2×27 kapek denně 

Přípravek se doporučuje užívat během jídla s minimálně 50 ml tekutiny (např. voda, ovocná 

šťáva, čaj) a spolu s 50-100 mg vitamínu C. 

Podmínky uchovávání: Přípravek uchovávejte na suchém místě do 25 °C. 

Lahvičku uchovávejte v původním obalu chráněnou před světlem. 

 

Upozornění: Neužívejte přípravek v případě známé přecitlivělosti na obsažené látky a 

v případě alergie na kovy. Doporučená denní dávka nesmí být překročena! Uchovávejte mimo 

dosah dětí! Doplněk stravy nenahrazuje vyváženou, pestrou stravu a zdravý životní styl. 

 

Vyrobeno a distribuováno: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapešť, Mikoviny u. 2-4, 

Maďarsko, www.beres.hu 

 

Doporučuje se: 

doplnění stopových prvků: 

- k podpoře imunitního systému a tělesné odolnosti, 

- v případě nevyvážené a jednostranné stravy (např. speciální diety, redukční diety, 

vegetariánství) a při intenzivní fyzické zátěži, 

- v případě únavy, ztráty chuti k jídlu, slabosti, nespavosti. 

 

Minerální a stopové prvky Béres Drops Plus napomáhají k normální funkci organismu: 

 Železo  – přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu. 

- přispívá k normálnímu přenosu kyslíku v těle. 

 Zinek   – přispívá k normální funkci imunitního systému. 

 Mangan  – přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. 

- přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. 

 Měď   – přispívá k normální funkci imunitního systému. 

- přispívá k normálnímu přenosu železa v těle. 

 Molybden  – přispívá k normálnímu metabolismu sirných aminokyselin. 

 Selen   -  přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. 

 Chrom - přispívá k normálnímu metabolismu makroživin. 

 

 

http://www.beres.hu/


Složení: čištěná voda, heptahydrát síranu železnatého, heptahydrát síranu zinečnatého, 

zvlhčovadlo (glycerol (85%)), regulátory kyselosti (kyselina sírová (96 %), kyselina vinná), 

zvýrazňovač chuti (glycín), stabilizátor (vinan sodno-draselný), pentahydrát síranu 

měďnatého, monohydrát síranu manganatého, kyselina jantarová, tetrahydrát molybdenanu 

amonného, fluorid sodný, hexahydrát chloridu chromitého, seleničitan sodný. 

 

Název látky Množství látky v 2×9, 2×18, 2×23 a 2×27 kapkách a jako % z doporučené denní dávky 

 
2x9 kapek 

(2x0,5 ml)* 

4-10  let 

 % 

2x18 kapek 

(2x1 ml)* 

11-14 let  

% 

2x23 kapek 

(2x1,3 ml)* 

15-17 let 

 % 

2x27 kapek 

(2x1,5 ml)* 

Dospělí 

 % 

Železo (mg) 2,0 14 4,0 29 5,1 36 6,0 43 

Zinek (mg) 2,2 22 4,5 45 5,7 57 6,7 67 

Mangan (mg) 0,31 16 0,61 31 0,78 39 0,92 46 

Měď (g) 255 26 509 51 651 65 764 77 

Molybden (g) 190 380 380 760 486 972 571 1142 

Selen (g) 12 22 24 44 30 55 36 66 

Chrom (g) 18 45 36 90 46 115 54 135 

 

* 1 ml roztoku: 18 kapek 

 

Čisté množství: 30 ml, 100 ml roztoku 

Minimální trvanlivost je vyznačena na spodní části krabičky. 

 


