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NOVINKY
LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA

Více informací na www.edukafarm.cz

Regenerační 

KONOPNÁ MAST 

PŘI EKZÉMU
Obsahuje :

• za studena lisovaný konopný olej 

• navíc konopný extrakt 

• extrakt žindavy a lopuchu

Mastné kyseliny a kanabinoidy z konopí 

vyživují, obnovují, chrání a zklidňují cit-

livou pleť. Konopný olej je hypoalergenní, 

velmi dobře se vstřebává do pokožky a má 

schopnost zvyšovat její odolnost vůči nega-

tivnímu působení okolního prostředí. Žindava 

a lopuch působí protizánětlivě, adstringentně a 

v tradiční lidové medicíně mají své nezastupitelné 

místo při ošetření poškozené kůže a špatně se hojí-

cích ran. Mast výrazně napomáhá k obnově a ochraně 

suché podrážděné pleti, zejména při projevech ekzé-

mu a lupénky. Vhodná je také na masáže chronicky 

bolestivých svalů, šlach a kloubů. 

Tradiční bylinná kosmetika 

fi rmy Dr. Dudek

• Již více než dvacet let na trhu

• Výroba kosmetiky podle tradičních 
receptur

• Výhradně z biologicky aktivních 
látek (vepřové sádlo tavené a odstřeďované 
ve vodní páře, nebělený včelí vosk a propolis, 
rostlinný olej, obilný líh, pramenitá voda, 
bylinné extrakty, éterické oleje a další 
ingredience) 

• Bez chemických přísad. 
Konzervováno 
pomocí bylinných 
silic a vitamínů. 

www.dr-dudek.cz Do lékáren dodává PHOENIX a.s.
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Nový lék 
od Proenzi
k úlevě od příznaků 

mírné až středně těžké 

osteoartrózy kolene. 

Osteoartróza (nejčastější 

onemocnění kloubů) se začíná 

vyskytovat již ve  2. nebo 3. de-

kádě života a nakonec postihuje 

prakticky všechny osoby nad  70 let. 

Prevence a včasná terapie je proto 

nezbytná.

Prubeven 750 mg
Přináší úlevu od bolesti a podporuje 

lepší hybnost kloubů.

Léčivou látkou je glukosamin sulfát 

v denní dávce 1500 mg. 

Účinek nastupuje pozvolna 

(asi po 6 týdnech užívání), 

ale přetrvává až několik 

měsíců po ukončení 

podávání léku. V balení 

60 nebo 120 tablet.

Lék k vnitřnímu užití. 

Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Prubeven 750 mg 
potahované tablety

Pohyb přináší 

Proenzi

www.proenzi.cz
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Záněty močových cest pacient 

nyní nemusí řešit opakovaně!

Zdravotnický 

prostředek 

Urinal Medical 

obsahuje 10 tablet, 

při užívání DDD 

zákazník zaplatí

 cca 27 Kč.

Podzim úřaduje v plné síle 

a v čekárnách praktických 

lékařů se objevuje stále více 

pacientů, které sem nahnaly 

problémy s močovým měchý-

řem. Zánět močových cest 

je po chřipce a nachlazení 

nejtypičtějším onemocněním

tohoto ročního období. 

Postihuje především ženy. Lze mu však účinně 

předcházet a také ho efektivně léčit, pokud 

se začne včas. Jedním z nejdůležitějších fak-

torů úspěšnosti léčba je její včasné nasazení.

Řada Urinal rozšiřuje svoje portfolio 

doplňků stravy o léčivo Urinal Medical 

– zdravotnický prostředek určený 

k léčbě infekcí dolních močových 

cest a k prevenci opakovaného 

výskytu cystitidy. 

Více na 
www.urinal-info.cz 
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N o v i n k a 
ROSALGIN EASY 
je volně prodejný 
lék určený k řešení 
gynekologických po-
 ží. In  mní svědění,

pálení nebo bolest 
jsou projevy zánětu. 

ROSALGIN EASY rychle uleví od  boles  , 
potlačí škodlivé bakterie a kvasinky a 
sníží množství výtoku.  Navíc Vás pří-
jemně překvapí jeho jemná vůně po 

růžích. U žen trpících  opakovanými 
záněty je důležitou součás   in  mní 

hygieny.

Léčivou látkou přípravku je benzy-
damin hydrochlorid. K in  mním 

oplachům a výplachům. Čtěte 
pečlivě příbalový leták.
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ROSALGIN 
EASY 140 mg 
vaginální roztok 
- nová jednodušší 
forma připravená 
k okamžitému 
použi  .

Více na www.zenskezanety.cz

Rychlá úleva 
při gynekologických potížích
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