
Bepella® dětská mast 
na opruzeniny 100 g
Bepella® dětská mast na opruzeniny, která je určená pro péči o citlivou 

dětskou pokožku pod plenkami. Obsahuje rybí olej a další účinné látky, 

které udržují pokožku vláčnou a hladkou.

Žádejte ve své lékárně.

www.muller-pharma.cz

Alergie?
Mezi příznaky sezónní alergické rýmy patří kýchání, 

svědění v nose, vodnatá rýma, ucpaný nos. Časté jsou 

i oční potíže (překrvení spojivek, světloplachost, slzení 

a svědění a otoky víček). Příznaky celoroční alergické 

rýmy se vyskytují nezávisle na sezóně. Příčinou 

mohou být třeba roztoči nebo domácí mazlíčci. 

Projevuje se otokem nosní sliznice, který vede k 

ucpání průduchů, kýcháním nebo čirým vodnatým 

výtokem z nosu. Potíže nejsou většinou tak náhlé 

a prudké jako u rýmy pylové, přesto dokáží 

znepříjemnit život. Přípravek Allergodil®se používá 

k symptomatické léčbě jak příznaků sezónní 

alergické rýmy (senné rýmy), tak i celoroční.

Výdej přípravku Allergodil® nosní spray 10 ml 

a Allergodil® oční kapky není vázán na lékařský předpis. 

Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci! 

www.medapharma.cz

BIOPAROX® 
Lék na rýmu a bolest v krku 

ve spreji
Bioparox (účinná látka fusafungin) je lokální Bioparox (účinná látka fusafungin) je lokální 

antibiotikum ve spreji určené k léčbě zánětů antibiotikum ve spreji určené k léčbě zánětů 

a infekcí horních cest dýchacích. Má dvojí a infekcí horních cest dýchacích. Má dvojí 

účinek – antimikrobiální a protizánětlivý. Rychle účinek – antimikrobiální a protizánětlivý. Rychle 

zmírní nejčastější příznaky nachlazení – rýmu a zmírní nejčastější příznaky nachlazení – rýmu a 

bolest v krku. Dva různé aplikátory, které jsou součástí bolest v krku. Dva různé aplikátory, které jsou součástí 

balení, umožňují současné použití léku do úst i do balení, umožňují současné použití léku do úst i do 

nosu. Jedním lékem tedy léčíte rýmu, zánět dutin, nosu. Jedním lékem tedy léčíte rýmu, zánět dutin, 

nosohltanu, průdušek nebo angínu. Bioparox využije nosohltanu, průdušek nebo angínu. Bioparox využije 

celá rodina, včetně dětí, těhotných a kojících žen. celá rodina, včetně dětí, těhotných a kojících žen. 

Jedno balení obsahuje 400 přesně odměřených Jedno balení obsahuje 400 přesně odměřených 

dávek, proto je Bioparox možno použít opakovaně dávek, proto je Bioparox možno použít opakovaně 

do doby exspirace. Dávkování u dospělého: 4x denně,  do doby exspirace. Dávkování u dospělého: 4x denně,  

4 vstřiky do úst, 2 vstřiky do každé nosní dírky.4 vstřiky do úst, 2 vstřiky do každé nosní dírky.

Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták. Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták. 

K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu. K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu.   

www.bioparox.cz 

ENTERINA®
při střevním dyskomfortu spojeném s řídkou či častou stolicí 
pro udržení fyziologického stavu střevní sliznice
• obsahuje extrakt z borůvek, 

vitaminy B
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K a probiotikum

• výborná chuť po borůvkách

• praktická jednorázová léková forma 

vhodná i pro cestování

www.samoleceni.cz

VALETOL® Zacvičí s bolestí i na dovolené
• Bolest hlavy a zubů

• Bolesti v kříži

• Menstruační bolesti
Propyphenazonum 300 mg, Paracetamolum 150 mg, Coff einum 50 

mg v 1 tabletě. Perorální podání. Před použitím si přečtěte příba-
lovou informaci. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Výdej 

léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

www.recordati.cz

inzertní projektLETNÍ TIPY Z LÉKÁRNY  

dati.cz

Exoderil® krém
Exoderil® kožní roztok
S trojím účinkem: pro   plísni, bakteriální infekci a zánětu.
Dávkování: 1krát denně aplikovat na postižené 

místo kůže a na jeho okolí po očištění 

a osušení.  Při plísňové infekci nehtů 

se doporučuje používat 2krát denně.

 Volně prodejný lék k vnějšímu použití 

s účinnou látkou 

naftifi ni hydrochloridum.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

X®
a bolest v krku


