
NUROFEN pro dě  
Nurofen pro děti - je vhodný pro děti již od 3 měsíců. 

Dostupný v pomerančové a jahodové příchuti.

Nurofen pro děti 4% Jahoda je 

přípravek vhodný pro děti od 6 let.

Oba přípravky poskytují rychlou a 

účinnou úlevu od horečky a bolesti. 

Pomáhají snížit horečku až na 8 hodin.

RÝMA A KAŠEL U ŠKOLNÍCH DĚTÍ
S návratem do školy a střídavým podzimním počasím se 

zejména u dětí mladšího školního věku začnou vyskytovat 

onemocnění dýchacích cest provázená rýmou a kašlem.

Děti, u  kterých se při nachlazení vyskytne hustý hlenovitý 

kašel, mohou užívat sirup Mucosolvan® Junior, který je 

vhodný již od narození a má příjemnou příchuť lesního ovoce. 

Děti od  6 let mohou upřednostnit Mucosolvan® Pastilky. 

Pomalu se rozpouští v  ústech, chutnají po  peprmintu 

a  jsou pohodlnou a  praktickou formou pro užívání doma 

i mimo domov. Oba produkty rozpouští hlen, usnadní jeho 

vykašlávání a  zmírní kašel, pastilky navíc uleví i  od  bolesti 

v krku a sníží jeho zarudnutí.

Při rýmě pomůže 

Muconasal®Plus, nosní sprej 

s obsahem olejů z máty 

a eukalyptu, které osvěžují 

a ošetřují nosní sliznici. Ucpaný 

nos uvolní během 5 minut 

a působí 8–10 hodin, což je 

výhodné hlavně v noci, aby si 

dítě dobře odpočinulo.

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

B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamin K a 
probio  kum

• výborná chuť po borůvkách
• prak  cká jednorázová léková forma 

vhodná i pro cestování

www.samoleceni.cz

NA AFTY I ROVNÁTKA
Orální pasta je určena k lokální léčbě bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice 
ústní dutiny, rtu, dásní (gingivitis, parodontitis), dále aft a trhlinek. Používá se při bo-
lavých otlacích způsobených nošením rovnátek nebo například u prořezávání zubů.

Lze užít i jako ochranný obvaz po odstranění zubního kamene, po kyretážích a opera-
cích dásní, extrakci zubů. Bolest pomine za 1–3 minuty po nanesení pasty na bolestivé 
místo. Ústní pastu SOLCOSERYL mohou používat dospělí i děti od 2 let.

Výdej přípravku SOLCOSERYL není vázán na lékařský 
předpis. Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

www.medapharma.cz

Glukánek sirup pro dě   od 1 roku
Glukánek sirup  je doporučen Českou pediatrickou společností jako dopl-
něk stravy pro děti již od 1 roku. Použitým zdrojem jsou kvasnice, které ne-
mají oproti hlívovým betaglukanům typickou houbovou chuť a vůni. Děti 
je proto mnohem lépe snášejí. Použitý betaglukan je v min. 70% čistotě. 

Neobsahuje žádné známé škodlivé látky. 
Má pomerančovou příchuť.

Doporučujeme užívat nejméně 3 měsíce.
Žádejte ve vaší lékárně.
Doporučená cena cca 180,– Kč.

Více na 

www.betaglukan.cz

www.gynpharma.cz , 

www.glukanek.cz

inzertní projektZPÁTKY DO ŠKOL(K)Y  

DĚTÍ

NasoDrill – na rýmu a ucpaný nos, nejen pro dě  
Návrat dětí do škol a školek s sebou většinou přináší 
rýmu a dýchací obtíže všeho druhu. Můžete se jim brá-
nit pomocí výplachů nosu neboli nosní hygienou. 

NasoDrill je zcela přírodní izotonický solný roztok ter-
mální vody s obsahem síry, pomáhá ředit hleny a vysmr-
kávat, síra má protizánětlivé, dezinfekční a antibakteriál-
ní vlastnosti. Nosní hygiena slouží jako prevence, pomá-
há však i při již vzniklých potížích. NasoDrill je vhodný 
pro celou rodinu, také pro těhotné a kojící maminky.

Zvítězte nad rýmou!

NasoDrill je zdravotnický 
prostředek. Před použitím si 
přečtěte návod k použití.
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Lék k vnitřnímu užití. Léčivá látka Ambroxoli hydrochloridum (Mucosolvan®). 

Lék k nosnímu užití. Léčivá látka tramazolini hydrochloridum 

(Muconasal®Plus). Čtěte pečlivě příbalovou informaci. www.boehringer-ingelheim.cz.

pěpělp í i děti od 2 let.

aaci.

Léky k vnitřnímu užití. Účinná látka ibuprofen. Před použitím si pečlivě přečtěte 
příbalovou informaci. NNAA AAFFTTY II RROOVVNNÁ
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NNNNAA AAFFTTYY II RROOVVNNNÁ

Vyhrajte Apple iPhone 6 

a balíček francouzské kosmetiky 

Avène a KLORANE

Více na www.nasodrill-soutez.cz

metiky 

utez.cz

doplněk stravy

doplněk stravy


