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S dětmi na cestách

Cestovní nevolností nejčastěji trpí děti, trápí však i dospělé. Dá se jí předejít s volně prodej-

ným 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 léčivý 

přípravek určený k vnitřnímu užití dostupný bez lékařského předpisu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci, aby vám co nejlépe prospěl.

ENTERINA

při střevním dyskomfortu spojeném s řídkou či častou stolicí
• obsahuje koncentrovaný extrakt z plodů borůvek, vitaminy skupiny B 

• vitamin K a probiotický kmen Bacillus coagulans

• unikátní léková forma vhodná pro cestování (jednorázové lahvičky)

• pro děti od 6 měsíců a dospělé

•   užívat nalačno 1× denně

IMUNOGLUKAN® P4H ACUTE!

pro fyziologickou funkci imunitního systému a snížení míry únavy a vyčerpání
• obsahuje: 

» 3× sílu přírodního imunoglukanu

» 2× doporučenou denní dávku vitaminu C 

» 1× denní dávku zinku

• pro děti od 3 let a dospělé

• užívat nalačno 1× denně

• 

Antibiotikum bez receptu

Elegantním řešením pro léčbu nekomplikovaných zánětů dýchacích cest je Bioparox, lék ve formě spreje 

s účinnou látkou fusafungin, který lze užívat současně ústy i nosem. Jeho výhodou je výhradně místní působení 

na povrchu sliznice, tedy přímo v centru zánětu. Bioparox je lokální antibiotikum určené k  léčbě zánětů a infekcí 

sliznice hltanu a dýchacích cest, včetně rýmy, zánětu nosohltanu, hrtanu, krčních mandlí nebo vedlejších nos-

ních dutin. Sprej obsahuje 400 přesně odměřených dávek. Ke každému balení jsou přiloženy 3 nástavce: 2 nosní 

(žlutý pro dospělé, průhledný pro děti) a 1 bílý ústní nástavec. Bioparox je vhodný do cestovní lékárničky díky 

svému praktickému balení a opakované využitelnosti pro všechny členy rodiny včetně dětí nad 2,5 roku. Buďte 

připraveni léčit nachlazení i v létě. Pro správné užívání čtěte pečlivě příbalový leták. Lék je k dostání v lékárnách 

bez lékařského předpisu.

Tekutý obvaz a dezinfekce ve spreji

Aby vás drobné poranění neobtěžovalo a mohli jste v klidu pokra-

čovat v práci nebo ve sportu, je ideální Akutol sprej, který působí jako 

plastický obvaz. Slouží k rychlému překrytí poranění a zasychá do 2 mi-

nut. Na ráně se okamžitě vytvoří voděodolný plastický fi lm, který ránu 

uzavře a zároveň zabrání přístupu mikroorganismů ze zevního prostředí. 

Voděodolný obvaz zabraňuje vypařování vlhkosti z pokožky, ta ale může 

dále dýchat. 

Ochranná vrstva po 3–4 dnech samovolně mizí. 

Připravte se na cestovatele

Balení 10 tablet pořídíte za 69 Kč.

doplněk stravy

doplněk stravy


