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ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.
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NOVINKY/SEZONNÍ PŘÍPRAVKY

Speciální komplex 

přírodních látek, který 

přináší úlevu při boles-

ti pohybového aparátu a 

kloubů. 

Gel je tvořen inovativním kom-

plexem extraktů, jehož základ tvoří 

harpagofyt ležatý, kadidlovník, tužeb-

ník jilmový a čili paprička, a je vhodný 

zejména k místnímu ošetření bolestivých 

kloubů, vazů a šlach.

Rychle se vstřebává a zajišťuje rychlou úlevu, 

prohřátí a blahodárné prokrvení. 

Originální forma náplastí  obsahuje synergicky 

působící výtažky z rostlin, jako jsou harpagofyt, 

Pycnogenol® a eu-

kalyptus. 

Samolepicí ná-

plast se aplikuje až 

na 24 hodin a za-

jišťuje dlouhodobé 

působení obsaže-

ných přírodních 

látek a tepelnou 

pohodu postiže-

ných míst.

www.inpharm.cz
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Pro 

fyziologickou 

funkci 

imunitního

systému
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EXCIPIAL U LIPOLOTIO

 je účinná a lety ověřená léčivá 
emulze na suchou kůži. 
Léčí svrbivé projevy, je vhodná 
na atopický ekzém a psoriázu. 
Rychle se vstřebává a hodí se 
ke každodennímu používání 
na celé tělo. 

Obsahuje 4 % účinné látky 
Urea, která patří mezi přirozené 
zvlhčující faktory. 

K dostání je v lékárnách. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Excipial U Lipolotio je lék 
k vnějšímu použití. 
Obsahuje ureu.

HYPERTENZE JE JEDNÍM 

Z HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ 

PRO MOZKOVOU MRTVICI 

Kardiovaskulární onemoc-
nění včetně mozkové mrt-
vice je hlavní příčinou úmrtí 
v Evropě. Odhaduje se, že 
dnes více než 1 miliarda lidí 
na světě trpí hypertenzí a tento počet 
rychle roste. Hypertenze může postupně 
poškodit cévy v mozku. Takto poškozené 
cévy mohou prasknout nebo se ucpat a 
následně způsobit mozkovou mrtvici.
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• Inova  vní prodloužená intelli manžeta (22–42 cm) 
s vysokou přesnos   pro sledování hypertenze

• Japonská kvalita
• Přesnost klinicky 

ověřena

TLAKOMĚR OMRON M6 COMFORT 
POMÁHÁ V PREVENCI MOZKOVÉ MRTVICE

Produkty 

EXCIPIAL 

poskytují 

švýcarskou kvalitu 

za českou cenu - 157 Kč. 
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Přírodní řešení 

pro snadný pohyb

LENI Complex

gel/náplast

í

lidí

obchodní zastoupení 

Omron pro ČR: 
www.celimed.cz

inpharm@inpharm.cz, www.inpharm.cz

Obsahuje 
imunuglukan 

a vitamin C

funkci 

imunitního

systému

inpharm@inpharm.cz, www.inpharm.cz
doplněk stravy


