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• Podporuje imunitu oslabenou cestováním• Podporuje imunitu oslabenou cestováním

 a zvýšenou fyzickou námahou.

• Urychluje vst ebávání otok  nohou na cestách.

• Zkracuje dobu lé by p ípadného úrazu.

CHCETE PROŽÍT DOVOLENOU V POHODĚ? 
KAŽDÝ Z NÁS CHCE VYCHUTNAT ZASLOUŽENÉ TÝDNY VOLNA CO NEJLÉPE PODLE SVÝCH PŘEDSTAV. MNOHDY 
SI ANI NEPŘIPOUŠTÍME, ŽE BY NÁM JE NĚCO MOHLO POKAZIT. A PŘITOM VELMI DOBŘE VÍME, ŽE POMĚRNĚ 
ČASTÝM A NE PŘÍLIŠ VÍTANÝM DOPLŇKEM LETNÍ REKREACE BÝVAJÍ I RŮZNÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE.

OTOKY NOHOU PŘI CESTOVÁNÍ 

Řada cestujících, kteří již někdy jeli k moři autobusem, by mohla 

vyprávět o nepříjemných otocích nohou. Vedle vysokých teplot je 

způsobuje nedostatečný pohyb a sezení v ne zrovna přirozené poloze. 

Krabička enzymového léku Wobenzym, kterou turista lehce zabalí 

do příručního zavazadla, mu může pomoci se této nepříjemné ces-

tovní komplikace vyvarovat. Kdo trpí na otoky nohou při cestování, 

nejlépe udělá, když tento lék začne užívat už před zahájením cesty.

OTOKY A ZÁNĚTY ZUBŮ

Všichni dobře víme, jak zuby dokážou potrápit. O dovolené je to 

zvlášť nepříjemná komplikace. Enzymy, které obsahuje lék Woben-

zym, urychlují vstřebávání otoku, působí proti zánětu a zmírňují 

bolest. Mohou být proto vítanou pomocí v situaci, kdy jsme daleko 

od svého zubního lékaře a chceme prožít dny, na které jsme se celý 

rok těšili, co nejvíce v pohodě.

OD SPÁLENIN Z NADMĚRNÉHO SLUNĚNÍ 
AŽ PO TĚŽKÉ ÚRAZY

Wobenzym může dobře posloužit i při hojení různých zranění, 

která především u rekreačních sportovců na dovolené nejsou žád-

nou vzácností. Proteolytické enzymy, které Wobenzym obsahuje, 

působí proti otokům a zánětům. Díky této jejich vlastnosti lze vý-

razně zkrátit dobu léčení po úrazech a operacích. Rychlejší hoje-

ní je důležité právě o dovolených, kdy je pro nás čas cennější než 

kdykoliv jindy. A nemusí jít přitom jen o úrazy. Místo očekávané-

ho přitažlivého opálení do bronzova čeká řadu turistů nepříjemný 

zážitek s popáleninami různého stupně. Často provázenými otoky, 

jimiž organizmus reaguje na  nadměrné dávky slunečního záření. 

Wobenzym dokáže urychlit léčbu i takovýchto otoků a zánětů kůže.

INFEKCE A NACHLAZENÍ

O dovolené může být obranyschopnost našeho organizmu osla-

bena nejen náročným cestováním a  fyzickou námahou, ale i  po-

bytem v  cizím prostředí, kde nás mohou ohrožovat různé pro 

Středoevropana neobvyklé infekční choroby. Wobenzym pomá-

há posilovat přirozené mechanizmy, jimiž tělo bojuje s  infekcemi 

a samo se brání zánětům. Významně zkracuje dobu léčení infekcí 

a zánětlivých onemocnění. Tento lék se hodí i pro děti, které nej-

častěji trpí opakovanými záněty dýchacích cest.

Jestliže je nezbytná antibiotická léčba, současné podávání Wo-

benzymu usnadňuje průnik antibiotik do těžko přístupných tkání 

a podporuje tak jejich účinek.

JAKÉ BALENÍ WOBENZYMU 
SI VZÍT NA DOVOLENOU?

Na dovolenou je výhodné přibalit balení Wobenzymu s 200 ta-

bletami, které vystačí na  čtrnáctidenní léčbu jedné osoby, anebo 

rodinné balení s 800 tabletami. Jestliže během dovolené příslušné 

balení nespotřebujete, přidejte ho po návratu domů do své domácí 

lékárničky. Wobenzym pomáhá při léčbě nejrůznějších zánětlivých 

onemocnění, urychluje hojení po úrazech a operacích a podporuje 

oslabenou imunitu, takže dříve či později určitě přijde vhod. Doba 

použitelnosti od data výroby je dva a půl roku. 

Více na www.wobenzym.cz                                                        
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. 
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Léčbu dětí konzultujte s lékařem. 


