
Na  stránkách této přílohy usilujeme 
o  vzdělávání, a  to zejména tam, kde 
existuje reálná možnost vyvolat odpo-
vídající zájem široké veřejnosti o vlast-
ní zdraví. Cílem tohoto časopisu není 
podpora předepisování, prodeje nebo 
spotřeby léků, jejichž profily nebo pří-
klady jsou zde uvedeny pro výše zmi-
ňovanou edukaci.

Podepsané články vyjadřují názory 
autorů. Za články označené jako inzer-
ce, komerční prezentace, PR a za obsah 
inzerátů redakce nezodpovídá. Tvrzení 
v nich obsažená se nemusí vždy shodovat 
s názorem redakce. 
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Společně se svým synem trpím aler-
gickými projevy. Bereme protialergické 
léky, například antihistaminika, nicmé-
ně i přes určité zlepšení nás neustále trá-
pí rýmy, oteklé oči apod. Existuje nějaký 
doplňující lék?  

Podstatou alergie je vždy nesprávné na-
stavení imunitního systému, který si mů-
žeme představit jako váhy, kdy na jedné 
straně je alergie spojována s nadměrnou 
aktivitou imunitního systému, přičemž 
na straně druhé se tento stav projeví sní-
ženou odolností vůči infekcím a častější 
nemocností.  

I když příčinu nesprávného nastavení 
imunitního sytému neznáme, toto chybné 
nastavení dnes již dokážeme ovlivnit. Za-
jímavé možnosti přinášejí nové poznatky 
o působení některých přírodních látek. 
Jednou z nich je nealergenní propolis  
E.P.I.D., jenž dokáže vzájemné vztahy 
imunitního systému vyladit – říct mu na 
jedné protiinfekční straně „přidej!“, po-
kud nepracuje dostatečně, ale zároveň na 
druhé protialergické straně „uber!“, pokud 
pracuje příliš horlivě. Právě pro alergická 
onemocnění doprovázená například respi-
račními infekcemi je tato skutečnost vel-

mi cenná: získáváme tak možnost ovlivnit 
přímo podstatu alergie, tj. rovnováhu na-
šich ochranných mechanismů.

Doporučuji, vedle základních léků (an-
tihistaminika), užívání přípravku Preva-
pis, který obsahuje nealergenní propolis 
E.P.I.D., v následujícím dávkování: dětem 
1 lžičku sirupu (nebo 1 sáček) denně, do-
spělým a dětem od 12 let 1 šumivou ta-

bletu denně, a to od května dlouhodobě 
(minimálně po dobu 2–3 měsíců). Prevapis 
je vhodné kombinovat s lékem Gunapre-
vac (1 dóza pelet 1x týdně), jenž posiluje  
protiinfekční imunitu, kterou mají alergici 
oslabenou. Oba přípravky jsou k dostání  
v každé lékárně anebo na internetové lékár-
ně www.samoleceni.cz.

PTEJTE SE LÉKÁRNÍKA   
PORADÍ VÁM NA

DOBRÉ RADY Z LÉKÁRNY

Na vaše dotazy odpovídá 
PharmDr. Zdeněk Procházka, 
ředitel společnosti Edukafarm 


