
БЕЗПЛАТНО издание

КАКВО ДА СЛОЖИШ В ЛЯТНАТА АПТЕЧКА, 

ЗА ДА ПОЧИВАШ БЕЗ ЗАСЕЧКА

СЪВЕТИ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО – 
                                                         от бебе до баба

АКТУАЛНО за 
СЕЗОНА от 

Алпен Фарма
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Заредете лятната аптечка и почивайте здраво! 

Надхитри вирусите – 
СПАСИ ПОЧИВКАТА! 

ЛЯТОТО Е В РАЗГАРА СИ, време е за почивка на морето, планината или дру-
го вълнуващо място. Често обаче плановете ни отиват на вятъра заради 
някоя вирусна инфекция или друг летен здравословен инцидент, които ни 
изненадват неприятно. 

И вместо да се наслаждаваме на хубавите моменти, сме принудени да сто-
им в хотелската стая и да се борим с висока температура, хрема, болки в 
гърлото, кашлица или стомашно-чревно неразположение. Или да не можем да 
излезем от тоалетната, защото сме се сдобили с цистит заради мокрите 
бански на плажа. Или да ни ужили пчела и да се подуем… 

Така ли бихте желали да прекарате дългоочакваната ваканция или предпо-
читате вие и всички около вас да сте здрави и да черпите с пълни шепи от 
летните забавления? Има начин да си осигурите мечтаната почивка, без да 
ви сполитат баналните здравословни проблеми. 

ДА! МОЖЕТЕ ДА СПАСИТЕ ПОЧИВКАТА! Като сте добре подготвени с най-под-
ходящите лекарства от първа необходимост, с които да помогнете на себе 
си или на детето си. Особено ако нямате бърз достъп до лекарски кабинет, 
както често се случва по време на ваканцията.

И щом държите тази книжка в ръце, значи ще знаете точно как да 
действате! Прочетете следващите страници, за да разберете как да се 
справите бързо и безопасно при най-честите здравословни неразположения 
с помощта на хомеопатичните лекарства на Немския хомеопатичен съюз 
(DHU) и билковите медикаменти на „Д-р Густав Клайн” (Klein).
Те са подходящи за цялото семейство – и за малки деца, и за възрастни, и за 
бременни, и за кърмещи жени.

ЛЯТОТО Е ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ! НЕ ЗА БОЛЕДУВАНЕ! 

       Екипът на Алпен Фарма България
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ЗАЩО да изберете
ХОМЕОПАТИЯТА?

  Хомеопатията е една от малкото напъл-
но безопасни терапии, подходящи за вся-
ка възраст и за всеки период от живота, 
включително по време на бременност и 
кърмене.

  Тя е и предпочитаният метод за лечение 
на различни остри и хронични заболява-
ния в множество европейски държави, сред 
които Германия, Австрия, Италия, Фран-
ция, Англия, Швейцария и др.

  Хомеопатичното лекарство мобилизира човешкия организъм да вземе 
най-правилното решение как да се справи с болестта. 

ЗАЩО да се доверите на 
НЕМСКИЯ ХОМЕОПАТИЧЕН СЪЮЗ?

  DHU е най-големият производител на хомеопатични лекарства в Евро-
па с над 50-годишна традиция. 

  Най-важният приоритет на DHU е производството на лекарства с от-
лично немско качество. Затова активните съставки преминават мно-
жество тестове, преди да бъдат използвани.

  Проверката на качеството на лекарствата се прави често и то от не-
зависими експерти. 

  Лекарствата на DHU са с клинични изследвания, доказващи тяхната 
ефективност и безопасност!

  Подходящи са за цялото семейство – от бебе до баба, бременни   
и кърмещи жени! 

 Те са лесни и удобни за прием, приятни на вкус!

Заредете лятната аптечка и почивайте здраво! 

       Екипът на Алпен Фарма България

alpenpharma-bulgaria.bg



2 Инфлуцид и приятели

Заради климатика, мокрите коси или бански на плажа е лесно чо-
век да настине. Втриса ни, заболява ни гърлото, появява се хрема 
– все неща, които развалят комфорта. Или още по-зле – влизаме 
в люта битка с някой летен вирус, който се е намърдал нахално 

до нас на шезлонга. Но той не е дошъл да си почива като нас, а да поработи. И 
вследствие на неговата атака, към горепосочените „екстри” получаваме и по-
качване на телесните градуси, които са достоен конкурент на температура-
та на въздуха. Определено приятното изкарване на ваканцията беше дотук! 

Защо    задължително трябва да е в 

 ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

ПРОСТУДА в ГОРЕЩИТЕ ДНИ

При остро състояние възрастни 
приемат по 1 табл. на всеки час, а 
деца под 12 г. – по 1 табл. на всеки 
2 часа. След подобрение на симп-
томите – 3х1 табл. дневно в про-
дължение на още 1 седмица, което 
е важно, за да се избегне повторна 

поява на инфекцията.

Защото многократно е доказвал успешното си действие за профилак-
тика и лечение на настинка и грип. Клинични изследвания потвържда-
ват, че Инфлуцид съкращава времето за боледуване, отслабва симп-
томите на вирусната инфекция, понижава температурата и няма 
никакви странични ефекти. Стимулира и засилва самозащитните 
сили на тялото. Освен това е с отлична поносимост и напълно безопа-
сен за деца над 1 г. и по време на бременност и кърмене.
Още при първи признаци на разболяване започнете неговия прием и 
скоро отново ще можете да се радвате на заслужена почивка.
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Не бива да се плашим от високата температура. Чрез повишаването на 
градусите тялото ни се бори с инфекциите – активира се имунната ни за-
щита, спира активното развитие на вирусите и бактериите. 
Как да я овладеем, без да саботираме защитата на организма? 

shuslerovi-soli.bg

Знаете ли тези факти за температурата?

Сол №3 железен фосфат спира възпалителния процес в начална фаза, въз-
препятства размножаването на бактерии и вируси и активира имунния 
отговор.  

ПРИ ТЕМПЕРАТУРА  под 38,5˚С    – Шуслерова сол №3

Сол №5 калиев фосфат – действа антисептично и дава сили за по-бързо 
възстановяване. 
Сол №8 натриев хлорид – предпазва от дехидратация. 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРА над 38,5˚С    – Шуслерови соли №3 + №5 + №8

1 табл. на всеки 5-10 мин. 
до настъпване на подо-
брение

 Шуслеров мехлем №3ШС №3

намазване на гърдите и 
гърба в областта на плеш-
ките 2-3 пъти дневно

Редуват се по 1 табл. от 
солите през 5-10 мин. до на-
стъпване на подобрение

 Шуслеров мехлем №3ШС №3, №5, №8

намазване на гърдите и 
гърба в областта на плеш-
ките 2-3 пъти дневно
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Защо    задължително трябва да е в 

 ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

Защото Тонзилотрен не само облекчава болката, а и лекува инфекция-
та в гърлото. Предпазва от развитието на бактериални усложнения, 
при които е наложително антибиотично лечение. Тонзилотрен може 
да се дава както при остри вирусни ангини за бързо овладяване на симп-
томите, така и при бактериални ангини, когато има назначен прием 
на антибиотик, за подкрепа на действието на антибиотичната те-
рапия. Ефективността на Тонзилотрен за лечение на остри и хронич-
ни ангини е доказана чрез редица международни клинични изследвания.

Ангината се среща често през лятото. Обичайно започва 
като простудно вирусно заболяване, което понякога може да 
премине в бактериална инфекция или в добре познатата ни гнойна ангина. 
Сред другите „гърлени специалитети” през топлия сезон са още херпангини-
те, които са причинени от вируси, и възпалението на сливиците след консу-
миране на студени храни и напитки. Общото между всички тях е ужасната 
болка в гърлото! Със сигурност не бихте искали това да ви сполети точно 
по време на почивката, нали? 

При остро състояние възрастни приемат по 1 табл. 
на всеки час, а деца под 12 г. – по 1 табл. на всеки 2 часа. 

След подобрение на симптомите – 3х1 табл. дневно в 
продължение на още 1 седмица, което е важно, за да се 

избегне повторна поява на инфекцията.

ОГЪН в ГЪРЛОТО

alpenpharma-bulgaria.bg
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ГЛАВАТА КАМБАНА, 
НОСЪТ ЛЕЙКА

Когато „невинната” ХРЕМА се превърне в 
„лют” СИНУЗИТ

Обикновено хремата е първият признак за настинка или грип. През топлия 
сезон течащият нос може да се дължи и на алергия. И в двата случая 
възпалението трябва да се лекува, иначе се засягат и синусите. Типичен 
симптом на синузита е главоболието, по-изразено около обяд или в 
ранния следобед. Хората се чувстват по-замаяни, трудно 
се концентрират. Заради топлината и сухия 
въздух през лятото дискомфортът може 
да бъде още по-силен. И всички тези 
симптоми да преобърнат с 
главата надолу летните 
ви планове.

Ето още нещо важно! Ако сте с упорита хрема, в 
никакъв случай не се гмуркайте и не плувайте под 
вода. Налягането при гмуркане създава условия секрет 
и вода от басейна да отидат към ушите и те да се 
инфектират. Особено уязвими са децата, защото 
тяхната Евстахиева тръба е по-широка и по-малко 
извита. 

alpenpharma-bulgaria.bg
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Защо   задължително трябва да е в 
 ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

За решаване на проблема и облекчаване на болката е необходимо ле-
карство, което да намали отока, да подсили имунитета и да ускори 
движението на ресничестия епител, покриващ носа отвътре. Той 
помага за отстраняването на секретите и задържащите се в тях 
болестотворни микроорганизми. Точно такова лекарство е Цинаб-
син. Той бързо и ефикасно успокоява възпалението, намалява отока 
на носната лигавица, премахва характерното главоболие и усеща-
нето за напрежение в околоносните кухини, възстановява дренажа 
на синусите и облекчава носното дишане. 

При остро състояние 
възрастни приемат по 
1 т. на всеки час, а деца 
под 12 год. – по 1 т. на 
всеки 2 часа. 
След подобрение на симп-
томите – 3х1 т. дневно 
в продължение на още 1 
седмица, което е важно, 
за да се избегне повтор-
на поява на инфекцията.

При бебета под 1 г. 
2х1 впръскване във 
всяка ноздра на ден

При деца от 1 до 11 г. 
3х1 впръскване във 
всяка ноздра на ден 

При деца над 12 г. и 
възрастни 
3х2 впръсквания във 
всяка ноздра на ден

Защо  задължително трябва да е в 
 ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

Защото с негова помощ можете локално да облекчите хремата, не-
зависимо от нейния причинител. При това напълно безопасно. Инфлу-
назал е хомеопатичен спрей, който повлиява възпалението и отока 
в носа, отпушва го, намалява обилната водниста секреция, улеснява 
отделянето на образуваните в носа корички. Може да се използва про-
дължително време, без риск от при-
викване. Подходящ е и за бебета 
под 1 г., бременни и кърмещи жени.  

Инфлуцид и приятели
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С Шуслерова сол №3 имате бързи решения и печеливша тактика срещу всяка 
неприятна изненада, която може да развали забавленията през лятото.
Това е солта за първа помощ, която активира имунната защита на организ-
ма и спира развитието на инфекциите. При нараняване – намалява болката, 
елиминира възпалението, отока, зачервяването.

ВАШИЯТ НАЙ-ДОБЪР ПОМОЩНИК 
ЗА ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Защо  ШС №3   задължително трябва 

да е в  ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

ШС №3 е една от най-популярните 
Шуслерови соли, защото има 
бързо действие при: 
 Повишена температура 
 Настинки и вирусни        
 инфекции 
 Летен грип с диария и повръщане
 Хрема 
 Болки в гърлото
 Слънчеви изгаряния 
 Падане, травми, рани и др. 

За още ПО-БЪРЗ ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ 
съчетайте ШС №3  и  мехлем №3  при:  

 Повишена температура – вижте стр. 3
  Главоболие при грип и настинка – намазват се двете слепоочия и точ-

ката между веждите, няколко пъти дневно
  Хрема – намазва се областта от двете страни на носа и в началото на 

ноздрите, 3-4 пъти дневно. 
  Травми или слънчево изгаряне – намазват се засегнатите участъци, 

няколко пъти дневно, според тежестта на състоянието

Винаги при остри състояния - по 1 т. ШС №3 на 5-10-15 мин. до настъпване на 
подобрение. Колкото по-остри са оплакванията, толкова по-чест е приемът. 
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ЛЕТЕН ЗДРАВЕН НАРЪЧНИК 
с утвърдени комбинации Шуслерови соли на DHU

Симптоми Комбинация ШС Препоръчителен прием

Хрема с бистър, 
воднист секрет ШС №3 + ШС №8

Редуват се по 1 табл. от всяка сол на 
15 мин. При подобрение – 3-5 табл. от 
всяка сол дневно до пълно излекуване. 

Хрема с 
белезникав секрет ШС №3 + ШС №4

Хрема с жълто-
зеленикав секрет ШС №3 + ШС №6

Болки в гърлото, 
ангина ШС №3 + ШС №4 Редуват се по 1 табл. от всяка сол през 

15 мин. При подобрение – 3-5 табл. от 
всяка сол дневно до пълно излекуване. Диария ШС №3 + ШС №4 + ШС №8

Слънчево изгаряне
мехлем №3  + 

ШС №3 + ШС №8

Зачервените участъци се намазват с 
мехлем №3 няколко пъти дневно, според 
тежестта на изгарянето. Редуват се по 
1 табл. от всяка сол през 15-30 мин.

Ухапвания, 
ужилвания от 
насекоми

мехлем №3  + 

ШС №2 + ШС №8

Засегнатите места се намазват с 
мехлем №3 няколко пъти дневно. Редуват 
се по 1 табл. от всяка сол през 15-30 мин. 

Ниско кръвно ШС №3 + ШС №5 + ШС №8

По 3-5 табл. от всяка сол 
(№5 сутрин, №3 на обед, №8 вечер), за 
1-2 седмици, до настъпване на подобре-
ние. След което – по 1-2 табл. от всяка сол 
за дълъг период от време. 

Пигментации 
и тен на петна

ШС №6 + 
мехлем №6

2х3 табл. дневно и намазване на проблем-
ните зони с мехлем №6, сутрин и вечер, 
за 3-6 месеца

Разширени вени
ШС №1 + ШС №4 + 

ШС №11 + мехлем №1

По 3-5 табл. дневно от всяка сол; нанасяне 
с леко потупване на мехлем №1, сутрин и 
вечер, за 3 месеца, 2 курса в годината

Програма за 
отслабване

ШС №10 + ШС №5 + 

ШС №9 + мехлем №10

По 5 табл. от всяка сол, 2-3 месеца 
(№10 сутрин, №5 на обед, №9 вечер); 
намазване с мехлем №10 в областта на 
корема и талията, сутрин и вечер

Антицелулитна 
програма

мехлем №12  + 

ШС №1 + ШС №4 + ШС №12

По 3 табл. от всяка сол дневно, 2-4 месеца, 
поне два курса през годината; ежедневен 
масаж на зоните с целулит с мехлем №12

Имунна програма ШС №3 + ШС №6 + ШС №7
По 3 табл. от всяка сол дневно 
за 4-6 седмици 
(№3 сутрин, №6 на обед, №7 вечер)

Шуслерови соли (@schusslersalts.bg)
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Лятото е в разгара си и ни примамва с безброй забав-
ления, разходки в планината, спортуване на откри-
то. Как да действате, ако някой неволно пострада? 

Спасете ваканцията с  Арника D6 ! 

ХОМЕОПАТИЧНАТА 
„БЪРЗА ПОМОЩ” 

Защо  Арника D6   задължително трябва да е в 

 ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

Арника (Планинска арника) още от древността е позната като билка 
за лечение на травми. Това е хомеопатично лекарство №1 за травми 
и наранявания от всякакъв вид: 

  Използва се за първа помощ при навяхване, изкълч-
ване, разтягане, фрактури, при рани с ожулване 
и кървене, мускулни болки или натъртване при 
спортуване.

  Помага бързо да се овладее кървенето от малки 
рани или от носа (след травма, силна кашлица или 
при издухването му).

  Предотвратява появата на възпаление, синини. В 
същото време действа и обезболяващо. Ускорява 
зарастването на раните.

  Облекчава болки и схващания след физическо                                  
пренапрежение, например при спорт.

Препоръчителен прием: 

Веднага след инцидента, за да предотвратите поява 
на неприятни симптоми и оплаквания и да ускорите 
оздравителния процес, се взема по 1 доза (10 глобули) 
на всеки 30-60 мин., до 6 пъти дневно.

dhu-globuli.bg
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ПОЧИВКА НА ПЛАЖА, А НЕ В ТОАЛЕТНАТА

Стомашно-чревните инфек-
ции са типични за лятото 
и особено за летуващите 
край морето. Обичайно са 
причинени от ентерови-
руси и протичат с гадене, 
повръщане, болки и тежест 
в стомаха, чести диарийни 
изхождания, способни да оп-
ропастят всяка една вакан-
ция. Опитните пътешественици обаче винаги имат под ръка една малка, но 
солидна „застраховка”, която да спаси почивката от пълен провал, в случай че 
налетят на вирус, както и ако попаднат на неподходящи или развалени храни.

Защо Окубака D6   задължително трябва да е в 
 ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

Окубака D6 действа ефективно при оплаквания като: 
гадене, повръщане, диария, стомашна и коремна бол-
ка с подуване на корема или киселини в стомаха. 

За първа помощ при: 
  Остри гастроентерити с повръщане и/или диария; 
  Храносмилателни проблеми след прием на храна, 

която не е била прясна;
  Непоносимост към непознати храни, особено на 

екзотични места; 
 Хранително натравяне.

При остри симптоми: по 10 глобули Окубака D6 – първоначално на всеки час, после 
на всеки 2 часа. На втория ден – на всеки 2 до 3 часа, а от третия – 3 пъти дневно. 
Превантивно: Може да се взема профилактично (3 пъти дневно по 10 глобули за 
1 седмица преди пътуването) преди екскурзии до екзотични дестинации. Или 
преди хранене навън (еднократно по 1 доза), когато не сте сигурни в качеството 
на храната или поносимостта си към нея. 

Немска хомеопатия от DHU
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За най-тежките случаи 

Ако болният е изключително отпаднал, ако обил-
ното повръщане води до крайно изтощение, а 
диарията протича с особено дразнещи, воднис-
ти, миризливи изпражнения, към лечението с 
Окубака D6 добавете и: 

Арсеникум албум D12

Редувайте Окубака D6 и Арсеникум албум D12 – 
на всеки час по 1 доза (10 глобули). 
При подобрение – на всеки 2 до 3 часа. От третия 
ден – 3 пъти дневно по 1 доза до пълно излекуване. 

dhu-globuli.bg
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Чревната инфекция може да доведе до нарушение на нормалната чревна микроф-
лора. А превесът на лоши (патогенни) бактерии, от своя страна, да доведе до зна-
чително спадане на имунитета и редица други здравословни проблеми. Ето защо 
включването на пробиотик в терапията е много важно за възстановяването на 
баланса между добрите и лошите бактерии в стомашно-чревния тракт.  

Защо    задължително 

трябва да е в  ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

Защото Актив Флора бейби е единственият течен пробиотик у нас с 
толкова голямо съдържание на една от най-ценните и изследвани бак-
терии – Lactobacillus rhamnosus GG. В 1 доза се съдържат 6-12 милиарда 
бактерии, които действат веднага след прием. Научно доказано е, че 
Lactobacillus rhamnosus GG е изключително ефективен в овладяването 
на остри инфекциозни диарии. Той възстановява баланса на чревните 
бактерии, подобрява състоянието на чревната лигавица, повишава 
локалния и общия имунитет. Пробиотикът съдържа и маслиново мас-
ло с мастни киселини, подобни на тези в кърмата. 
Подходящ е и за бебета и малки деца, и за възрастни. 

Деца над 12 години и 
възрастни – 12 капки дневно
Важно! Съхранявайте Актив 
Флора бейби в хладилник. 

Бебета и деца до 
12-годишна възраст – 
6 капки дневно по 
време на хранене

alpenpharma-bulgaria.bg

ДОБРИ БАКТЕРИИ ВРЪЩАТ БАЛАНСА

Дозировка:

Силата на малките неща
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Сладолед, пържена цаца с картофки, миди, калмари, 
разхлаждащо коктейлче, студена бира… Звучат при-
мамливо, нали? Но знаем, че ако се отдадем на тези 
изкушения, ще помахаме за сбогом на резултатите 
от всички лишения, на които сме се подложили, за 
да сме в добра форма за лятото. Дори и най-лекото 
похапване може да причини подуване на стомаха 
и да срине самочувствието ни. Този дискомфорт 
се дължи на проблеми с храносмилането, които 
водят до метеоризъм, газове, стомашно-чревни 
спазми.  

БЕЗ ПОДУТО КОРЕМЧЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО!

Защо  задължително 
трябва да е в ЛЯТНАТА АПТЕЧКА?

Защото не е честно да вкусвате от летните вкусотийки само насън.  
 ще ви помогне да им се наслаждавате и наяве. Той е 

лекарствен продукт на растителна основа, комбинация от 6 лечебни 
растения: пачи очиболец, сладник, горчив пелин, пресечка, пищялка и 
лайка. Подпомага храносмилането и лекува  различни неразположения 
на горния и на долния стомашно-чревен тракт. Повлиява бързо 
болка, тежест, киселини, подуване, метеоризъм, стомашно-чревни 
спазми, нарушена чревна       
перисталтика.

Препаратът е подходящ за възрастни и деца над 12 г., 
като е препоръчително да се приемат 3х20-30 капки 
дневно, разтворени в топла вода. 

klein.bgalpenpharma-bulgaria.bg



14

Една от най-честите предпоставки за раз-
витие на цистит е простудата. На пръв 
поглед през лятото няма как да се просту-
дим. Но на втори – има. Достатъчно е да 
излезем от басейна или морето, да полег-
нем на кърпата с мокри бански, ветрецът 
да подухва… и ето ти простуда. Тя води до 
спадане на локалния имунитет и отваря 
път на всички дебнещи в засада микроор-
ганизми, които предизвикват това забо-
ляване. Един от първите симптоми на цис-
тит е паренето при уриниране.

Защо   е добре 

ВИНАГИ да ви е ПОД РЪКА?

Защото отлагането на проблема или неадекватното лечение може много 
бързо да доведе до неприятни усложнения. Освен това при цистит често 
се налага антибиотично лечение, което обаче има и редица негативи. Ако 
използвате немското билково лекарство Солидагорен, ще си осигурите 
бързо и ефективно лечение, без никакви нежелани странични действия. 

Той представлява комбинация от жълт енчец, пачи очиболец и полски 
хвощ. Облекчава паренето, честото уриниране и болката. Има доказан 
антибактериален ефект към широк спектър уропатогени, като най-ви-
сока активност има към Ешерихия коли (E.coli). Не допуска образуването 
на големи колонии с бактерии и биофилм  и предпазва от хронифициране 
на процеса и чести рецидиви. По време на антибиотично лечение подпо-
мага оздравителния процес и предпазва от гъбични инфекции. Предпазва 
от образуването на камъни в бъбреците и пикочния мехур и подпомага 
тяхното изхвърляне.

ЦИСТИТЪТ „УДРЯ” И ПРЕЗ ЛЯТОТО! 

Семейство, природа и здраве
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Как още да си помогнете, 
ако сте жертви на 
ЦИСТИТА: 

 ¥   Не прекалявайте с кафе, черен 
чай и алкохол, които дразнят 
пикочния мехур. 

 ¥   Пазете топли краката и 
бъбреците. 

 ¥   Не стойте на течение и не 
сядайте на студена земя. 

 ¥   Сменете мокрия бански със сухи 
дрехи, след като излезете от 
морето или басейна. 

Солидагорен се препоръчва при:

 � Цистит

 � Цистит на “медения месец”

 � Камъни и пясък в пикочния 
мехур и бъбреците

 � Свръхактивен пикочен мехур

 � Лечение с катетър

 � Лечение на Кандида албиканс 
(вагинални гъбички)

 � Енуреза (неволно и 
неосъзнато изпускане на 
урина) в детска възраст

 � Грижа за пикочния мехур в 
постменопауза

Дозировка:

При остър цистит:

прием за 1-вия ден

3 пъти по 30-40 капки, 
разтворени в голямо количество 
топла вода

2-ри ден

по 20 капки 3 пъти дневно,
докато напълно отшуми инфекцията

следващи дни

1 път дневно по 20 капки
в течение на месец, за да се постигне 
пълно изчистване

При хронични проблеми – при 
бъбречни патологии, микози, 

цистити и др.

3 месеца по 20 капки на ден 
препоръчва се да е в часовете между 
15 и 19 ч.

klein.bg
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ЛЕТНИ ЗАБАВЛЕНИЯ, А ПОСЛЕ… ПРОСТАТИТ! 

Защото е незаменима част от комплексното лечение на острите 
простатити. Успешно и доказано подкрепя антибиотичното лечение, като 
предпазва от хронифициране на заболяването и неприятните усложнения. 

Клинично проучване потвърждава положителния опит от 
приложението на Простамед заедно с назначена конвенционална 
терапия при мъже, страдащи от безплодие вследствие на хронични 
възпалителни процеси на половите органи. Получените резултати 
сочат, че приемът на лекарството в продължение на 3 месеца овладява 
възпалението и болката, увеличава тройно обема на спермата, двойно 
количеството сперматозоиди в нея, води до два пъти повече живи 
сперматозоиди и три пъти по-
малко патологични форми. 

Простамед съдържа прах от семена на  
тиква, специално патентован тиквен 
глобулин, екстракт от златен енчец и 
от листа на трепетлика. Той е и най-
използваното природно лекарство в 
Германия при увеличена простата. 

Възпалителните заболявания на простатната жлеза 
са много характерни за лятото. Те поразяват мъжете 
в активна полова възраст, защото се предават 
предимно по полов път, особено при случайни 
сексуални контакти. Симптомите се изразяват в 
парене, чести позиви за уриниране, болка и тежест 
в областта на пикочния мехур. Неправилното и 
неточно лекуване на острия простатит често 
води до неговото хронифициране. А освен че 
могат да доведат до увреждане на простатната 
жлеза и съответно нарушение в половата сфера, 
хроничните възпалителни процеси на половите 
органи увеличават и риска от безплодие. 

Защо    е добре 

ВИНАГИ да ви е ПОД РЪКА?

Дозировка Възрастни над 18 год. 2-4 табл. 3 пъти дневно, минимум 3 месеца. 

klein.bg
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Лятото е моментът за укрепване на детския организъм преди началото на 
новата учебна година. Особено ако на детето му предстои тръгване на ясла 
или детска градина или боледува често. 

ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ЕСЕНТА СЕ „СЕЕ” ПРЕЗ ЛЯТОТО!  

Защо  Имунокинд   е добре 

ВИНАГИ да ви е ПОД РЪКА?

Защото Имунокинд подпомага имунната система в периода на нейното 
съзряване, усилва защитните механизми срещу честите респираторни 
инфекции и улеснява процеса на оздравяване. Препаратът защитава и 
лигавиците, което понижава риска от разболяване. Клинично доказано 
е, че приемът му значително разрежда проявата на инфекциите, нама-
лява нуждата от антибиотично лечение и подобрява апетита. 

Ако на детето му предстои 
тръгване на ясла или градина 
през есента, подготовката с 
Имунокинд трябва да започне 
още през ЮЛИ.

 ~ Официално признат от 22 водещи 
български педиатри и неонатолози 
за ефективно средство за профи-
лактика на острите респираторни 
инфекции в ранна детска възраст!

 ~ „Хомеопатичен продукт” 
за 2018 г., избран от Българския 
фармацевтичен съюз

Приемат се 3 х 1 табл. дневно 

в продължение на 1-3 месеца



При много бебета никненето на зъбки е 
съпроводено от болка, раздразнителност, 
неспокойство, липса на апетит. Придружено е 
и от възпалителен процес и спадане на общия 
имунитет. Ето защо не е изключено детето да 
е по-податливо към вирусни инфекции, каквито 
през лятото дебнат на морския бряг. 

МЛЕЧНИ ЗЪБКИ НИКНАТ КАТО ГЪБКИ! 

Защо  Дентокинд гел Дентокинд
таблетки

е добре ВИНАГИ да са ви ПОД РЪКА?

Защото с тяхна помощ периодът на никнене на млечните зъбки може 
да премине и неусетно, а лятната ваканция – без премеждия! 
Хомеопатичните таблетки Дентокинд повлияват цялостно всич-
ки симптоми – болка, оток, температура, раздразнителност и 
безпокойство, болки в ушите, диария, засилено слюноотделяне. Не 
позволяват на възпалението, съпътстващо никненето на млечните 
зъби, да се задълбочи.  Дентокинд гел има локално успокояващо 
действие, хидратира и възстановява лигавицата в областта на 
никнещото зъбче. Той е напълно безопасен и може да се използва още 
от деня на раждането.
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За лечение След острия период

0 до 1 год. 1 т. през час до 6 т./ ден 3 x 1 т. дневно

1 до 6 год. 2 т. през час до 12 т./ ден 3 x 2 т. дневно

Нежно масажирайте венците с малко количество 
гел (колкото грахово зърно) до 4 пъти за 24 часа. 

Дозировка:


