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Bepella® - dětská 
mast na opruzeniny
• Osvědčená mast pro péči 

o citlivou dětskou pokožku 
pod plenkami. 

• Obsahuje rybí olej a další 
účinné látky, které udržují 
pokožku vláčnou a hladkou.

K dostání ve Vaší lékárně
www.muller-pharma.cz

ENTERINA®
při střevním dyskomfortu spojeném s řídkou 
či častou stolicí pro udržení fyziologického 
stavu střevní sliznice
• obsahuje extrakt z borůvek, vitaminy B1, B2, B3, B5, B6, B12, K 

a probio  kum

• výborná chuť 
po borůvkách

• prak  cká jednorázová 
léková forma vhodná 
i pro cestování

www.samoleceni.cz

SAFRAMYL
přírodní pomocník 
v boji se sklíčenou 
náladou a duševní 
únavou

• obsahuje extrakt z šafránu, L-tryptofan a vitamin B6, který 
přispívá k normální psychické činnos  , normální činnos   
nervové soustavy a ke snížení míry únavy a vyčerpání

• bez nežádoucích účinků a lékových interakcí

K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz

PROBACIN®ATB
při užívání an  bio  k pro udržení 
přirozené střevní mikrofl óry

• vysoká odolnost vůči 
širokému spektru 
an  bio  k

• prak  cká jednorázová 
léková forma pro 
celou rodinu

www.samoleceni.cz
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doplněk stravy
doplněk stravy

inzertní projekt

ANTISTRES 
Doplněk stravy

Kozlík lékařský
· zklidňuje při stresu 

Vitánie snodárná
· podporuje opětovné nabytí duševní 

rovnováhy
· posiluje odolnost ke stresu, usnadňuje 

vyrovnávání se stresem
· pomáhá v období mentálního i fyzického 

napětí a úzkosti
Rozchodnice růžová

· pomáhá organismu v adaptaci na 
psychický stres

· stimuluje nervový systém, podporuje 
dobrou náladu

· příznivě působí při únavě a bolestech 
hlavy vyvolané stresem

Jak na pigmentové skvrny?
Syncare White Action krém – dokáže zcela 
odstranit nebo potlačit hyperpigmentace pleti. 
Působí spolehlivě a nevratně. To znamená, že 
zesvětlené  místo opět nepigmentuje. Působí 
samostatně a není ho třeba doplňovat dalšími 
přípravky.

Syncare White Action krém se lehce vetře do 
postižených míst dvakrát denně po dobu čtyř 
až šesti měsíců.

Účinné látky: kyselina azelaová, kyselina mléčná

Cena přípravku Syncare White Action je 593 Kč.
www.syncare.cz

ZIMNÍ TIPY Z LÉKÁRNY  


