
CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA

IXOsafe

Sada k odstranění klíšťat u lidí i domácích mazlíčků

Složení mikroemulze přípravku IXOsafe je založeno na výzkumu a snaze o snížení rizik spojených 

s odstraňováním klíšťat. Svými účinky řeší celou problematiku rychlého a bezpečného odstranění 

klíštěte a eliminace nákazy boreliózou. Na celý povrch přisátého klíště naneste gelovou emulzi a 

nechte 10 min. působit. Klíště pak kývavým pohybem odstraníte přiloženou pinzetou.

www.jaknakliste.cz

ENTERINA

při střevním dyskomfortu spojeném s řídkou či častou stolicí
• obsahuje koncentrovaný extrakt z plodů borůvek, vitaminy skupiny B,

vitamin K a probiotický kmen Bacillus coagulans

• unikátní léková forma vhodná pro cestování (jednorázové lahvičky)

• pro děti od 6 měsíců a dospělé

•   užívat nalačno 1× denně

www.inpharm.cz

Lokální antibiotikum bez receptu

Elegantním řešením pro léčbu nekomplikovaných zánětů dýchacích cest je Bioparox, lék ve formě 

spreje s účinnou látkou fusafungin, který lze užívat současně ústy i nosem. Jeho výhodou je výhradně 

místní působení na povrchu sliznice, tedy přímo v centru zánětu, což navíc eliminuje riziko vzniku rezis-

tence. Bioparox je lokální antibiotikum určené k  léčbě zánětů a infekcí sliznice hltanu a dýchacích cest, 

včetně rýmy, zánětu nosohltanu, hrtanu, krčních mandlí nebo vedlejších nosních dutin. Sprej obsahuje 

400 přesně odměřených dávek. Bioparox je vhodný do cestovní lékárničky díky svému praktickému bale-

ní a opakované využitelnosti pro všechny členy rodiny. Buďte připraveni léčit rýmu a bolest v krku i v létě. 

Pro správné užívání čtěte pečlivě příbalový leták. Lék je k dostání v lékárnách bez lékařského předpisu. 

www.bioparox.cz

Rosalgin easy 140 mg vaginální roztok

nová jednodušší forma připravená k okamžitému použití

Novinka ROSALGIN EASY je volně prodejný lék určený k řešení gynekologických potíží. 

Intimní svědění, pálení nebo bolest jsou projevy zánětu. ROSALGIN EASY rychle uleví od 

bolesti, potlačí škodlivé bakterie a kvasinky a sníží množství výtoku. Navíc překvapí jem-

nou vůní po růžích. 

Více na www.zenskezanety.cz

Probiotika Peals IC – ideální pomocník na cesty

1. Obsahují pouze originální kmeny laktobacilů a bifi dobakterií

2. Nemusí se uchovávat v chladu

3. Jednoduché dávkování – 1 x denně

4. Výborný enterosolventní obal

5. Výběr ze dvou velikostí balení – 10 a 30 kapslí

www.probio-pearls.cz
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doplněk stravy

doplněk stravy

Připravte se na dovolenkáře

Léčivou látkou přípravku je benzydamin 

hydrochlorid. K intimním oplachům a výpla-

chům. Čtěte pečlivě příbalový leták. 


