
Ekologické zemědělství je přirozený a v současné 

době i velmi moderní způsob hospodaření. V ekolo-

gickém zemědělství není dovoleno používání umě-

lých hnojiv, postřiků, chemických přípravků, hormonů 

ani umělých látek. Každý zemědělec, který hospodaří 

v ekologickém zemědělství musí pravidelně absolvovat 

přísnou kontrolu. Kontrolní organizace hlídá, zda jeho 

hospodaření plně odpovídá zákonům o ekologickém 

zemědělství. Co přesně představují, jaké musejí být, co 

obsahovat mají, a co naopak ne, aby se mohly nazývat 

BIO? Biopotraviny jsou ekologicky vyprodukované po-

traviny, které neobsahují průmyslová hnojiva, pesticidy, 

herbicidy a fungicidy (tedy jedy proti „nežádoucím“ 

živočichům, rostlinám a houbám). Ekologičtí zeměděl-

ci poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního 

krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek. 

Spotřeba biopotravin tvoří v České republice zatím jen 

malé procento ve srovnání s potravinami „běžnými“. Ale 

vývoj se velmi podobá vývoji třeba v Německu (kde se 

začaly biopotraviny prodávat již před desítkami let),-

dá se tedy předpokládat, že konzumace BIO potravin 

bude stoupat. V současné době lze na českém trhu 

v BIO kvalitě koupit cca 2000 různých druhů výrobků. 

A které to jsou? Maso, sýry, rostlinné uzeniny, mléčné 

výrobky všeho druhu, čerstvé ovoce, zelenina, nápoje, 

koření, pečivo, ale i kosmetika a čistící prostředky nebo 

třeba oblečení z BIO bavlny. Měli bychom se tedy nau-

čit BIO produkty kupovat, vyznat se ve značení a pro-

kouknout, kdyby nás chtěl někdo oklamat potravinou, 

která s kategorií BIO nemá nic společného. Certifi kova-

né biopotraviny jsou označeny grafi ckým znakem BIO 

(případně jeho schválenými modifi kacemi) s nápisem 

„Produkt ekologického zemědělství“. Biopotraviny vy-

produkované v Evropské unii mívají kromě loga ná-

rodních kontrolních organizací či svazů ekologických 

zemědělců také toto logo BIO potravin EU. 

PŘÍLOHA O PREVENCI A LÉČBĚ, ZDRAVÍ A NEMOCI, O LÉČIVECH A DOPLŇCÍCH STRAVY

 Na stránkách této přílohy, i když je realizována 

jako inzertní, v příkladech hovoříme o konkrétních 

přípravcích, usilujeme o vzdělávání, a to 

zejména tam, kde existuje reálná možnost 

vyvolat odpovídající zájem široké veřejnosti 

o vlastní zdraví. Cílem této přílohy není podpora 

předepisování,  prodeje nebo spotřeby léků, jejichž 

profi ly nebo příklady jsou zde uvedeny pro výše 

zmiňovanou edukaci. 

Vydává: EDUKAFARM, s. r. o.

Kancelář: Peckova 9, 180 00 Praha 8

tel.: 224 252 435, fax: 222 516 048, 

e-mail: edukafarm@edukafarm.cz, 
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Odborná redakce: 

PharmDr. Vladimír Végh, Mgr. Lucie Kotlářová, 

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., MUDr. Jiří Slíva

Poradní sbor: viz www.edukafarm.cz

Design: ing.  Jinřich Hurt, EDUKAFARM

5
/2

0
0

9

BIO PRODUKTY JSOU VHODNÉ ZEJMÉNA PRO DĚTI 

BIO VITALITY pitíčka 

s výbornou pomerančovo/broskvovou příchutí

BIO EASY SLEEP pitíčka  

s výbornou lipovou příchutí
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BIO EASY SLEEP sprej

s příjemnou levandulovou vůní 

BIO ANTI MOSQUITO sprej 

s příjemnou citronovou vůní

•  Pro snížení napětí 
organismu a podporu 
usínání

•  Jednoduché použití: 
rozprašte v místnosti, 
na ložní prádlo nebo 
přímo na pokožku šíje

•  Pro dny bez komárů

•  Praktický sprej 2 v 1, 
aplikujte přímo na 
pokožku, oblečení nebo 
rozprašte v místnosti

•  Pro správný růst 
bez ztráty energie 

•  50 % doporučené 
denní dávky vitminu 
C v jedné lahvičce.

•  Pro vydatný a 
posilující spánek

•  snižují napětí, 
usnadňují usínání

•  Pro sn
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doplněk stravy

doplněk stravy

Nová řada BIO přípravků pro děti, k dostání ve vaší lékárněNová řada BIO kosmetiky pro děti, k dostání ve vaší lékárně
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Beta glukan • Vitamin C • Zinek • Bioflavonoidy

Imunita 
vyladěná 
na plný 
výkon!

Extra účinná kombinace 
pro posílení imunitního systému

®ImunActivImunActiv®

Beta glukan 
• přírodní komplex polysacharidů, který výrazně stimuluje 

imunitní systém
• pravidelným užíváním beta glukanů chráníte organizmus 

před infekcemi
• zdrojem beta glukanu jsou buněčné stěny kvasnic rodu 

Saccharomyces cerevisiae

Vitamin C 
• silný antioxidant, pomáhá chránit proti volným radikálům
• pomáhá udržovat celkovou vitalitu

Zinek 
• klíčový prvek nezbytný pro funkci imunitního systému 

a ochranu buněk

Bioflavonoidy 
• silný antioxidant
• zdrojem bioflavonoidů 

jsou citrusové plody
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Více informací na bezplatné infolince 800 141 141 nebo na www.imunactiv.cz. 

Nyní v lékárnách 
zakoupíte 
akční balení 
s 33% ZDARMA. 
Akce trvá do 31. 12. 2009.

Žádejte ve své lékárně.
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MKOSTIVAL  DOBRÝ POMOCNÍK V NOUZI

Tupé úrazy a co s nimi
Pohmožděniny patří mezi tzv. tupé úrazy 

měkkých tkání jako jsou svaly, šlachy, kloubní 

pouzdra a vazy. Vznikají při pádech, nárazech či 

úderech. Jsou bolestivé, někdy jsou provázeny 

krevním výronem, např. při podvrtnutí kloubů. 

Postižené místo oteče, je teplejší a bolestivé, při 

postižení končetin obvykle dojde k omezení 

pohyblivosti.  

Jak postupovat, pokud k takovému úrazu 

dojde? Pokud je poraněná končetina v nepřiro-

zené poloze, nebo je výrazně omezena její po-

hyblivost či bolesti postižené partie jsou veliké, 

je třeba konzultovat lékaře. Součástí první po-

moci, kterou můžeme v takovém případě po-

skytnout sami, je ochlazení postiženého místa 

a jeho znehybnění elastickým obinadlem. Je-li 

pohmožděnina nekomplikovaná, lze ji dále 

ošetřovat svépomocí. 

Základem léčby je tlumení projevu rozvíje-

jícího se zánětu – otoku a bolestivosti, s cílem 

dosáhnout obnovení původní funkce posti-

žené oblasti. Je ovšem třeba mít pro tyto pří-

pady vybavenou lékárničku. V lékárnách jsou 

k dispozici přípravky pro lokální aplikaci, které 

působí především protizánětlivě. Vedle synte-

tických přípravků s obsahem tzv. nesteroidních 

antirevmatik jsou dnes stále oblíbenější fytofar-

maka - přípravky na přírodní bázi výtažků z lé-

čivých rostlin; osvědčený a stále oblíbenější je 

pro tyto účely kostival. 

Ověřený prostředek: kostivalová 
mast

Kostival je tradičně po mnoho staletí užíván 

k ošetřování poranění. Obsahuje komplex látek, 

které společně účinkují protizánětlivě, tím zabra-

ňují otékání postiženého místa a tlumí bolest. 

Výtažek z kostivalu je obsažen například ve vol-

ně prodejném léku Traumaplant - masti s proti-

zánětlivým a hojivým účinkem, určené k léčbě 

bolestivých pohmožděnin, ale i odřenin a pod-

litin. Tato mast působí na povrchu i do hloubky, 

což má význam u hlubokých zánětů, které se 

často rozvíjejí po pohmožděninách. Je vhodná 

i k léčbě zánětů z přetížení, „natažených“ svalů 

a šlach, k tlumení otoků u krvácejících poraně-

ní; navíc bylo potvrzeno, že kromě snížení bo-

lestivosti a lepší léčby krevních sraženin vznik-

lých v souvislosti s pohmožděninami, pomáhá 

k rychlému zhojení kožních defektů. 

Na trhu jsou ještě další masti s obsahem 

kostivalu, ale Traumaplant je jediná mast toho-

to druhu registrovaná jako lék, tedy přípravek, 

jehož účinnost i bezpečnost jsou doloženy kli-

nickými studiemi. Kostivalová mast, která není 

zpracována podle přísných farmaceutických 

postupů a není registrovaná jako lék, může ob-

sahovat toxické alkaloidy, jež mohou podráždit 

kůži a při dlouhodobém užívání se mohou do-

stat i do krve a poškodit játra. Traumaplant toto 

nebezpečí nemá, jde o farmaceuticky připra-

vovanou, čistou mast, která se vyrábí z čerstvé 

nadzemní části speciálně vyšlechtěné odrůdy 

kostivalu cizího. Má garantované množství účin-

né látky a neobsahuje dráždivé přísady. 

Při výběru léku použitelného i u dětí je 

třeba navíc uvážit, že některé lokální přípravky 

s obsahem syntetických nesteroidních antirev-

matik se smějí užívat až od 14-15 let, zatímco 

Traumaplant je fytofarmakum, které lze použít 

i u menších dětí. Právě v této věkové kategorii 

se často setkáváme s výskytem drobných úrazů 

(pád z kola, prolézaček, uklouznutí na asfaltu, 

incidenty na pískovišti apod.), kdy v důsledku 

okamžité nedostupnosti antiseptika je odřeni-

na očištěna mnohdy jen hrubě, v ráně mohou 

zůstat mechanické nečistoty spojené s rizikem 

sekundární infekce, vedoucí následně k mokvá-

ní. I zde se svým protizánětlivým působením 

výtečně osvědčila kostivalová mast. Proto je 

užitečné mít takovou mast v lékárničce. Bude-

me tak připraveni na všechny situace, při kte-

rých pohmožděniny a odřeniny vznikají. 

Odborná redakce,
Edukafarm, Praha

Dostatečně intenzivní pohybová aktivita je 

předpokladem tělesné i duševní rovnováhy a lze 

ji jen doporučit. Ale má to i svá rizika: sportování 

čas od času přinese i úraz. Mezi nejběžnější 

úrazy patří odřeniny a pohmožděniny. Je třeba 

s tím počítat a připravit si pro jistotu účinný 

prostředek do lékárničky. 

PROFIL  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRAUMAPLANT
Charakteristika:

 Traumaplant je mast s protizánětlivým a ho-

jivým účinkem, určená k lokální léčbě pohmož-

děnin a ran. Obsahuje komplex látek získaný 

lisováním šťávy z čerstvé natě kostivalu cizího 

(Symphytum peregrini). Mast působí na povrchu 

na otevřená poranění a je účinná i do hloubky, 

což má velký význam u hlubokých zánětů po 

tupých poraněních. Hlavními nositeli účinku 

jsou cholin, kyselina rozmarýnová a alantoin, 

což jsou vesměs látky s působením proti záně-

tu a otoku a s hojivým účinkem na rány. Cholin 

zlepšuje prokrvení zanícených tkání. Zároveň 

utěsňuje membránu kapilár a tím působí proti 

otokům. Kyselina rozmarýnová má kromě pů-

sobení proti otokům také výrazné vlastnosti 

protizánětlivé. Alantoin podněcuje regenerační 

pochody v poškozené tkáni a podporuje hoje-

ní. Použitý emulzní systém masťového základu 

výrazně podporuje vstřebávání účinných látek 

a zdůrazňuje jejich protizánětlivý účinek. 

Statut:
 Léčivý přípravek, volně prodejný v lékárnách.

 Složení:
  Koncentrát šťávy vylisované z čerstvě skli-

zené natě kostivalu cizího (Symphytum peregri-

ni) v emulzním masťovém základu.

 Použití:
   Traumaplant se používá k ošetření pohmož-

děnin, distorzí, bolestí svalů a kloubů a špatně se 

hojících ran.

 Dávkování a způsob podání:
   Přípravek je určen k zevnímu použití. Po-

kud není doporučeno jinak, nanáší se potřebné 

množství masti několikrát denně na postižené 

místo. Vhodné je použití formou masťového 

obvazu. Pokud při poranění obtíže neustoupí 

do tří dnů, je třeba přerušit léčbu a vyhledat 

lékaře. Bez porady s lékařem lze přípravek po-

užívat nejdéle 14 dní. 

 Balení:
    50 g nebo 100 g masti v tubě.

 Výrobce:
 Harras Pharma Curarina, Německo 

 Výhradní zastoupení a distribuce v ČR:
IBI, spol. s r. o., 

Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 

Tel./zázn.: 281 028 230, fax: 281 028 232

e-mail: ibi@ibi.cz, www.ibi.cz

Lék k zevnímu užití

Čtěte pečlivě příbalovou informaci

Lék k zevnímu užití



4 více informací na 

PIGMENTOVÉ 

SKVRNY
Pigmentové skvrny pokožky (hyperpig-

mentace) vznikají poruchou tvorby nebo 

rozložení kožního pigmentu. Nejčastější 

jsou melaninové hyperpigmentace. Kožní 

pigment melanin je nejdůležitějším fak-

torem pro barvu kůže. Tvoří ho specifi cké 

buňky – melanocyty. Počet melanocytů je 

u všech lidí přibližně stejný, liší se však in-

tenzita tvorby melaninu.  

Původ pigmentových skvrn
Vrozené hyperpigmentace se projevují jako 

pihy. Vyskytují se zejména u rusovlasých nebo 

světlovlasých jedinců. Získané hyperpigmenta-

ce častěji postihují osoby s tmavším fototypem 

kůže. Typická jsou tzv. chloasma u žen, která 

jsou vyvolána kombinací UV záření a hormo-

nálních výkyvů (těhotenství, antikoncepce), 

kosmetiky nebo léků. 

Bělení pigmentových skvrn
Ve většině případů se nejedná o přímé „bě-

lení“ pigmentu, ale o zamezení tvorby nového. 

Původně používaný hydrochinon se dnes v Ev-

ropské unii nepoužívá. Jeho bezpečnou náhra-

dou je přírodní derivát získávaný z medvědice, 

brusinek, ostružin nebo moruší: tzv. alfa-arbu-

tin. Působí  selektivně na melanocyty a blokuje 

klíčový enzym podílející se na tvorbě melaninu 

z aminokyseliny tyrozinu. 

Bělící účinky lze pozorovat u antioxidačně 

působících organických kyselin: kyseliny askor-

bové (vitamin C) a kyseliny  kojové (zabraňuje 

též tvorbě melaninu). Celkový bělící účinek 

lze podpořit jemným chemickým peelingem. 

Nejčastěji se používá kyselina glykolová, která 

napomáhá fyziologickému olupování roho-

vých buněk pokožky a usnadňuje tak průnik 

účinných látek. 

Komplex těchto ověřených látek najdete 

v řadě kosmetiky ISIS Unitone.

ZASTAVTE DEPRESI 

VČAS
Deprese je v současnosti velmi rozšíře-

ným onemocněním. Celosvětově jí trpí přes 

121 miliónů lidí. Bez rozdílu se vyskytuje 

u osob všech věkových kategorií, ras a ži-

votních stylů. Jak rozpoznat krátkodobou 

smutnou náladu od nebezpečné nemoci- 

deprese? 

Deprese je defi nována jako chronické, čas-

to celoživotní onemocnění. Je charakteristická 

opakováním epizod chorobného smutku, se 

kterým si nemocný neumí sám poradit. Mezi 

klasické symptomy patří sklíčená nálada, která 

způsobuje nemocnému duševní trýzeň a bo-

lest. Deprese je provázena sníženým sebevě-

domím, bezdůvodnými obavami a úzkostí, 

pocity méněcennosti a domnělého provině-

ní, myšlenkami na sebevraždu, neschopností 

radovat se ze zážitků i obyčejných malých ra-

dostí. Nemocný postupně zcela ztrácí zájem 

o sebe i své okolí - rodinu, přátelé či své dosa-

vadní záliby. 

Slovo deprese či všem tolik známá „depka“ 

se v dnešní době banalizuje a zdá se, že jí trpí 

téměř každý. Nicméně o depresi jako nemoci 

mluvíme, až pokud trvá několik týdnů či měsí-

ců a postižený má problém vrátit se ke svému 

„normálnímu“ životu. V těchto případech by 

nemocní neměli váhat a obrátit se na lékaře. 

Na stavy mírné až středně těžké deprese se 

velmi dobře uplatňují přírodní antidepresivně 

působící látky jako například extrakt ze šafrá-

nu či třezalky. Výhodou přírodních preparátů, 

především šafránu, je minimum nežádoucích 

účinků a lékových interakcí.         
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Gelatina plus
představuje jedi-

nečný kolagenní

koncentrát pro

klouby, šlachy i

kosti na našem

lékárenském tr-

hu. Obsahuje

rozhodující kola-

genní látky, které

mají zásadní fyziologické účinky na

výstavbu a regeneraci kloubních i

kostních tkání a šlach. Tyto kolagenní

látky tvoří až 70% kloubních tkání!

Lidskému tělu jsou vlastní a na přiro-

zeném základě obnovují všechny

chrupavčité tkáně. Nemají vedlejší ne-

žádoucí účinky, proto mohou být uží-

vány s velkým prospěchem i dlouho-

době. Úbytek či nedostatek kolagenu

v kloubech se projevuje tím, že chru-

pavka ztrácí pružnost, svoji ohebnost,

nedokáže tlumit nárazy, kloubní maz

vysychá, klouby špatně prokluzují, po-

hyb je omezen a doprovázen bolesti-

vostí. Naopak doplnění kolagenních

látek přináší potřebnou regenerující

posilu, která je pro spolehlivou funkč-

nost kloubů klíčová. Kolagenní amino-

kyseliny se snadno vstřebávají a jsou

biologicky v těle dokonale zhodnoce-

ny. Putují krevním řečištěm a doslova

prosakují do kloubního pouzdra, které

vyztužují a zpevňují, stimulují kloubní

maz a chrání před zánětlivostí.

Působení kolagenu tak dává poškoze-

né chrupavce šanci k renovaci.

Posílené a obnovené kloubní tkáně

jsou proto pevné, pružné a odolné a

pohyb je opět bezbolestný. Gelatinu

plus je možné užívat dlouhodobě při

obou typech kloubního postižení –

artróze a artritidě a lze ji kombinovat i

s analgetiky, jako je acylpyrin, ibupro-

fen a paracetamol. S Gelatinou plus

získávají klou-

by biogenní lát-

ky, které jsou

pro dobré zdra-

ví a funkčnost

celého pohy-

bového apará-

tu nepostrada-

telné.

360 kapslí 

jen 509Kč

Tradice kvality v evropsk˘ch lékárnách

Do
pl

ně
k 

st
ra

vy

doplněk stravy

Přírodní pomocník v boji se 

sklíčenou náladou a dušev-

ní únavou na bázi extraktu 

ze šafránu, s L-tryptofanem 

a vitaminem B
6

•  stres

•  sklíčenost

•  úzkost

•  nespavost

•  duševní nerovnováha

vo

lně prodejný

žádejte ve vaší lé

ká
rn

ě



55/2009

ÚČINNĚ PROTI KRVÁCENÍ DÁSNÍ

Příčina a projevy zánětu dásní

Za příčinu zánětu dásní se označuje povlak 

(plak) , tvořící se a hromadící se zejména v okolí 

krčků zubů, tj. na rozhraní masité části dásně 

a zubní skloviny. Pokud není tento plak důsled-

ně a pravidelně odstraňován, začnou v něm 

bujet patogenní bakterie. Tyto mikroby dráždí 

sliznici dásní, vzniká typické zarudnutí a dáseň 

začne krvácet, nejdříve při provádění ústní hy-

gieny, posléze i samovolně. Zánět může z po-

vrchu dásně proniknout až do zubního lůžka 

a poškodit závěsný aparát zubu a nakonec po-

stihnout okostici a samotnou kost čelisti. Tento 

proces nakonec vyústí v tzv. parodontózu, kte-

rá zaviňuje ztrátu i jinak zdravých zubů. Preven-

ce je přitom nasnadě – pravidelně a správně si 

čistit zuby (alespoň 2 x denně měkkým zubním 

kartáčkem po dobu cca 3 min) a nezapomínat 

na návštěvu u stomatologa. V boji s krváce-

ním dásní může účinně pomáhat též kvalitní 

a správně vybraná zubní pasta.  

Správná volba zubní pasty

Zubní pasta Parodontax obsahuje 70 % 

aktivních látek a má klinicky ověřený efekt. Její 

příznivé účinky na stav dásní se projeví za méně 

než tři týdny používání. Parodontax představu-

je unikátní kombinaci výtažků ze šesti léčivých 

rostlin s hydrogenuhličitanem sodným a fl uori-

dem sodným. 

Účinné látky zubní pasty Parodontax

Extrakt ze šalvěje a myrha působí antibakte-

riálně a analgeticky, kramerie má stahující účinky 

na krvácející trhlinky, heřmánek podporuje ho-

jení sliznic, máta působí chladivě a dezodoračně 

a echinacea posiluje obranyschopnost dásní. 

Hydrogenuhličitan sodný potlačuje krvácivost, 

upravuje pH v ústech a má leštící účinky na sklovi-

nu, fl uorid sodný v koncentraci 1400 ppm zvyšuje 

protikazovou odolnost skloviny. Díky vysokému 

obsahu účinných látek má zubní pasta Parodon-

tax slanou příchuť, na kterou si lze po dvou týd-

nech používání zvyknout a naopak je intenzívní 

chuť pasty klienty hodnocena pozitivně. 

Pro koho je Parodontax určen 

Parodontax je vhodné používat již při prv-

ních příznacích zánětu dásní a také preventivně. 

Doporučuje se zejména těhotným ženám, lidem 

se specifi ckými zdravotními problémy – diabetici 

a nemocní užívající antiepileptika (z důvodu vý-

skytu tzv. hyperplazie – vlivem těchto léků někdy 

dochází k zbytnění sliznice dásní). 

Pro pacienty, trpící zvýšenou citlivostí na fl u-

or, je k dispozici varianta zubní pasty Parodontax 

neobsahující tento prvek. 

V každodenní péči o dásně sehrává důležitou 

roli také ústní voda Parodontax. Obsahuje anti-

bakteriální látky a efektivně napomáhá odstraňo-

vání zubního plaku. Představuje účinnou preven-

ci zánětu dásní, přičemž její ochranné působení 

trvá až 12 hodin.     

Vhodný doplněk terapie krvácejí-

cích dásní představuje zubní kartáček 

Parodontax. Díky jeho velmi měkkým 

mikrovláknům je umožněna podstat-

ně účinnější hygiena hůře dostupných 

míst než u běžných kartáčků, a to bez 

podráždění citlivých dásní.

Robert Jirásek,
Edukafarm, Praha

    

Podle průzkumů z poslední doby trpí až 

90 % dospělé populace krvácením z dásní. To 

je ve většině případů důsledkem zánětlivého 

postižení sliznice,  projevujícím se otokem 

a zvýšenou zranitelností. 
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Pneumokoková polysacharidová 
konjugovaná vakcína (adsorbovaná)

 Inovativní vakcína nové generace

 Tento registrovaný léčivý přípravek je pouze na lékařský předpis.
Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci.
GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4,
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, www.gsk.cz PQS01230509

Zeptejte se co nejdříve v ordinaci svého dětského lékaře.

www.synfl orix.cz

 Dopřejte mu  více ochrany 

 S novou vakcínou Synfl orix™
nyní můžete své dítě účinně chránit před zánětem středního ucha

a invazivními pneumokokovými onemocněními 

díky širokému pokrytí sérotypů

Synflorix inzeraty pro rodice_210x142_Edukafarm_K1.indd   1 21.8.2009   17:55:45

dásní.
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Jste tak sta í, Jste tak sta í, 
jak staré jak staré 
máte cévy...máte cévy...®

CHOLESTEROL, SRDCE, CÉVY

Pro zdrav jší srdce a cévy.
Obsahuje patentovanou látku Sytrinol® - sm s 
 avonoid  a tocotrienol  z citrusových a palmových plod  

+ japonský koenzym Q10 AsahiKASEI nejvyšší kvality. 
LifeFactor® m že být Váš nejd ležit jší dopln k stravy.

užívání se doporu uje: 

• p i režimových opat eních pro udržení 
 optimální hladiny cholesterolu
• podp rn  p i zvýšené hladin  
 cholesterolu
• pro podporu normální funkce cév
• ku ák m a diabetik m

Barny‘s a jak šel as
Jsme kanadská spole nost investující více do vývoje nutri ních p ípravk  než do samotné propagace a prodeje. 
Od roku 1997 až do roku 2004 jsme vyvíjeli zna ku Proenzi. Jako první jsme do eských a slovenských lékáren za ali 
distribuovat aloe vera v tekuté form   od celosv tov  nejkvalitn jší zna ky ACTIValoe™. Od roku 2008 spolupra-
cujeme v oblas   vývoje dalších p ípravk  s nejvýznamn jší kanadskou farmaceu  ckou spole nos   Apotex Inc. Naši 
dodavatelé jsou každý rok auditováni v oblas   p ísných norem farmaceu  cké výroby. Chceme pod kovat  síc m 
z Vás, kte í jste si nás v lékárnách našli a z stáváte nám v rni tak, jak jde as.

N které národy si myslí, 
že život  máte mnoho.
My si myslíme, že máte 
život JEDEN...

Dopln k stravy

www.barnys.cz

LifeFactor_210x140.indd   1 9/1/09   4:55:48 PM

Chlamydie – Krize 

s jinou tváří

Müllerovy pastilky s heřmánkem a vitaminem C, 12 ks

Müllerovy pastilky s heřmán-

kem a vitaminem C se užívají 

ke zklidnění bolavého krku, 

při zánětech v ústní dutině 

a zarudnutí v krku. Obsah 

medu a vitaminu C zlepšuje 

chuťové vlastnosti pastilek 

a prohlubuje jejich příznivé 

účinky.

Žádejte ve své lékárně.
www.muller-pharma.cz

doplněk stravy

AKCE
PROBACIN

+Sinomarin mini 

zdarma
k dostání ve vaší lékárně a na www.samoleceni.cz 

od 28. 9. 2009 do vyprodání zásob.
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Díky Proenzi

dělám vše,

co mě baví . . . 

d
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specialista na kloubní výživu

Žádejte originální farmaceutickou kvalitu 
- žádejte Proenzi!

Vyrábí: Walmark, a.s., Česká republika, www.proenzi.cz, bezplatná infolinka: 800 900 776

Proenzi® 3 účinně působí ve všech kloubech.

Pozitivní efekt přetrvává 2-3 měsíce po ukončení kúry.

Proč Proenzi?

3x více
pro Vaše klouby!

Proenzi 3 – síla tří účinných, 

vědecky ověřených látek, které 

Vaše klouby potřebují.

Optimální kombinace látek pro 

pružnost a pohyblivost kloubů, 

správnou funkci šlach a vaziva.

Glukosamin sulfát

Chondroitin sulfát

Unique MSM®




