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Informujemy, że nie możemy podawać informacji, które mogłyby sugerować jakiekolwiek działanie lecznicze ziół lub grzybów. Obecne prawodawstwo UE 
zabrania tego, pomimo że tradycyjna medycyna chińska działała od tysięcy lat i jest sprawdzona na niezliczonej liczbie pacjentów. Jednocześnie nie możemy 
wspominać o efektach potwierdzonych przez obecne badania naukowe, ale wierzymy w zdrowy rozsądek naszych klientów. Szczegółowe informacje o ziołach 
i grzybach znajdują się w publicznie dostępnych źródłach w Internecie. 

 

 

NIN JIOM PEI PA KOA 

PEI PA KOA oznacza „syrop z nieśplika japońskiego”.  
Z kolei NIN JIOM to „pamięci mojej mamy”. Wiąże się to  
z legendą o powstaniu tej receptury. 

W czasie panowania dynastii Qing, zachorowała matka 
pewnego prowincjonalnego dowódcy. Żadne lekarstwo nie 
pomagało, a cierpiała ona na poważną chorobę oskrzelową. 
Yang Xiaolian, bo tak nazywał się ów dowódca, na wszelkie 
sposoby próbował znaleźć inne lekarstwo. W końcu dotarł  
do pewnego chińskiego lekarza, który przygotował dla niego 
specjalną recepturę. Lekarstwo zadziałało, a sam Yang 
Xiaolian odtworzył w późniejszym czasie ową recepturę, aby 
udostępnić ją wszystkim, którzy mogą jej potrzebować. 
Nazwał ją właśnie NIN JIOM, ku pamięci swojej matki. 

Ta historia stała się inspiracją dla loga marki,  
które przedstawia synowską pobożność i oddanie, ważną dla Chińczyków wartość.  

Pei Pa Koa ma zupełnie naturalny skład, pyszny smak, a przede wszystkim jest skuteczny! 

Z powodzeniem dystrybuowany jest na skalę światową. W jego skład wchodzą m.in.: nieśplik japoński, 
cytryniec chiński, szachownica, rozwar wielkokwiatowy, pinelia trójlistkowa, gurdlina ogórkowata, imbir, 
korzeń lukrecji, podbiał, morela, pomelo, miód, mentol.  

Należy rozpuścić w ciepłej wodzie lub połykać bardzo powoli dla uzyskania szybkiej ulgi. 

W lecie oraz w cieplejsze dni, dla zachowania smaku, zaleca się trzymać syrop w lodówce.  

Należy zawsze dobrze dokręcać zakrętkę syropu i przechowywać w miejscu chłodnym  
oraz niedostępnym dla dzieci. 

 

WSKAZANIA:  

kaszel, chrypka, ból gardła, utrata głosu, gorączka, likwidacja flegmy, odżywia płuca, zapobiega 
wysychaniu gardła (także temu spowodowanemu przemęczeniem, nadmiarem alkoholu lub paleniem 
papierosów) 

Dawkowanie: 
Od 12 roku życia: jedna łyżka (15 ml) 3 razy dziennie. 
Od 7 do 12 roku życia: 2/3 łyżki (10 ml) 3 razy dziennie. 
Od 3 do 6 roku życia: 1/3 łyżki (5 ml) 3 razy dziennie. 
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