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Betadine®, kožní roztok a mast k dezinfekci. K zevnímu použití. Účinná látka povidonum 
iodinatum. Před užitím přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. 
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VALETOL®
je účinný lék na:

• bolesti hlavy
• bolesti zubů
• menstruační bolesti 
• bolesti v kříži.

www.valetol.cz

Panthenol pěna 6 %, 150 mlPanthenol pěna 6 %, 150 ml

Přináší úlevu, zklidňuje a pří-
jemně chladí pokožku nadměrně 
ozářenou sluncem nebo obdobně 
podrážděnou. Lehce vstřebatelná 
pěna (panthenol 6 %, jojobový olej 
1 %) umožňuje aplikaci i na citlivá 
místa, kde je vtírání bolestivé.

K dostání v každé dobré lékárně.
www.muller-pharma.cz

NOVÉ 
VELKÉ 

BALENÍ!

S dětmi 
na cestách
Cestovní nevolností nejčastěji trpí děti, trápí ale i dospělé. Dá se jí předejít s volně prodejným 

přípravkem Kinedryl. Dospělým se doporučuje jedna tableta hodinu před začátkem cesty. Při 

dlouhotrvajícím cestování stačí podávat 1/2 - 1 tabletu v intervalu 2-3 hodin. V terapii akutně 

vzniklé kinetózy se užívají 2 tablety jednorázově, při nedostatečném účinku potom v intervalech 

30 minut 1/2 - 1 tableta až do dávky 4 tablet. Při náhlém zvracení je lépe rozdělit dvě tablety 

do 4 dávek v intervalu několika minut. Dětem ve věku do 6 let se podává 1/4 tablety, starším 

1/2 tablety. Tabletu je potřeba dostatečně zapít. Léčivými látkami jsou moxastini teoclas 25 mg a 

coff einum anhydricum 30 mg. Kinedryl nesmí užívat těhotné a kojící ženy a děti do 2 let.

Kinedryl je dostupný bez lékařského předpisu.Kinedryl je dostupný bez lékařského předpisu.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Balení 10 tablet pořídíte za 80 Kč.Balení 10 tablet pořídíte za 80 Kč.
Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Jedna tableta obsahuje:
propyphenazonum 300 mg, 
paracetamolum 150 mg, 
coffeinum 50 mg.
Velikost balení: 24 tablet


