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Есента ДОЙДЕ,
а с нея и периодът, в който приемаме за напълно нормално да сме с течащ
нос, възпалено гърло, повишена температура, кашлица. Тези оплаквания
са наистина обичайни, но в никакъв случай не трябва да бъдат пренебрегвани с лека ръка. Защото границата между оздравяването и настъпването на усложнения е много тънка. В коя посока ще поемете зависи от
силата на имунната ви система и лечението, което ще предприемете.
Важно е да припомним, че през есента и зимата 80% от боледуванията са
вследствие на вирусна инфекция. В такива случаи прилагането на антибиотик е грешно, неефективно и дори може да влоши състоянието. Погрешно е и да смятаме, че колкото повече и по-силни лекарства вземем,
толкова по-сигурно ще е оздравяването ни. Температуропонижаващите
средства, болкоуспокояващите медикаменти, капките за нос не са съвсем
безобидни, потискат симптомите, но забавят оздравяването.
В следващите страници ще намерите изпитани рецепти, прилагани в лекарската практика у нас и в много други европейски държави.
Те включват:
 комплексни хомеопатични лекарства, които се състоят от няколко
отделни хомеопатични монопрепарати и покриват най-характерните симптоми за конкретно заболяване;
 класически хомеопатични монопрепарати – избират се съобразно
специфичните индивидуални оплаквания и състоянието на болния;
 Шуслерови соли – минерали, разредени на хомеопатичен принцип,
които възвръщат баланса в клетката и регулират минералните дефицити. Подходящи за лечение и профилактика;
 фитопродукти – лекарства на билкова основа.
Те ще ви насочат как да се предпазите от вирусни заболявания през есента и зимата, как да се лекувате правилно и кои грешки да избягвате, за
да не се стига да честа и нежелана употреба на антибиотици.

Екипът на Алпен Фарма България
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Имам ли нужда от
противогрипна ваксина?
Всяка година с наближаването на грипния сезон много хора си задават този
въпрос. Ето какво трябва да знаете, за да направите по-информиран избор.
yy Н
ито една противогрипна ваксина не е 100% ефективна. Невъзможно е да
бъде създадена такава, която да ви предпазва от всички грипни щамове.
yy С
 амите грипни вируси се променят изключително бързо и създават резистентност към антивирусните препарати.
yy В
 аксините се изготвят от причинителя на миналогодишния грип въз основа на прогнозата за очакваните вируси, които няма как да бъдат предвидени с абсолютна точност.
yy В
 аксинирането против грип не гарантира, че имунната ви система ще е
непоклатима и няма да се разболеете.
yy П
 ротивогрипните ваксини не ни защитават от стотиците други вируси, които ни атакуват през есента и зимата. Статистиката сочи, че
повечето респираторни заболявания през зимата не се дължат на грип.
yy В
 аксината е чужд белтъчен продукт, който оказва въздействие върху
имунната система. В случай, че имате алергии или автоимунни заболявания, говорете с лекаря си, преди да се ваксинирате.
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Имунопрофилактиката –
най-прекият път към здравето
Най-добрият начин да се предпазите от грип и други вирусни инфекции е
като стимулирате ефективно и по безопасен начин имунната си система.
Организмът може да си изгради силна самостоятелна защита срещу вирусите с помощта на
и Шуслеровите соли на Немския хомеопатичен съюз (DHU).
Тази програма за имунопрофилактика няма никакви нежелани странични
ефекти, подходяща е за цялото семейство, включително за малки деца, бременни и кърмещи жени, хора с хронични заболявания. Може да се прилага успоредно с всеки друг вид профилактика или лечение, включително да се съчетае
с противогрипна ваксина.

3 х 1 табл. дневно, за 1 месец
	Доказано предпазва от грипни, парагрипни,
аденовируси, коронавируси, респираторносинцитиални, херпесни вируси и др.
 1
 месец профилактика предпазва от грип и
настинка за 3 месеца.

Шуслерови соли

по 3 табл. (2 табл. за деца) дневно от всяка
сол, за 1 месец

 ШС №3 – сутрин 		
повишава имунната защита
	
ШС №6 – на обед 		
подпомага детоксикацията на
клетките
	ШС №7 – вечер 		
понижава нивата на ежедневния
стрес за по-силен имунитет
Инфлуцид и приятели
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Защо страхът от ПОВИШЕНАТА
ТЕМПЕРАТУРА е неоснователен?
Всеки лекар знае, че повишаването на температурата е най-естественият механизъм, по който организмът се справя с причинителите на инфекциите – вируси и бактерии. Тя е и важна част от оздравителния процес.
Но сред повечето родители съществува панически страх от повишените
градуси. Той често кара и тях, и лекари да посягат прибързано към температуропонижаващите лекарства и антибиотиците при остро вирусно заболяване, без да има доказана бактериална инфекция.

NB!

Няма антибиотик с
антипиретично действие.
Той може да лекува вторична
бактериална инфекция при
необходимост, но при вирусно заболяване приложението
му не е обосновано.

Прибързаното сваляне на температурата с температуропонижаващи лекарства и стремежът на всяка цена да се постигнат и поддържат нормални
телесни градуси НЕ е препоръчително, защото:
yy се потиска оздравителният процес
yy намалява се броят на левкоцитите (“жандармерията” в човешкото
тяло), което благоприятства настъпването на бактериални инфекции
и последващи тежки усложнения
yy затруднява се поставянето на диагноза и назначаването на адекватно
лечение
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Как да свалим температурата при грип и настинка,
без да пречим на оздравителния процес?
Необходими са адекватно регулиране на повишените градуси и адекватно асистиране на организма. Такива възможности предлагат Инфлуцид и
Шуслеровите соли.

при настинка и грип
	
Стимулира самозащитните сили на тялото
	
Облекчава симптомите – хрема, кашлица, главоболие,
втрисане, мускулни болки, отпадналост
	Понижава постепенно високата температура
	Значително намалява общата тежест на
заболяването, съкращава времето на боледуване

Шуслерови соли

при висока температура

Научно изследване на български учени доказа ефективното действие на
Шуслерова сол №3 железен фосфат, която стимулира клетъчните защитни
механизми. Това я прави незаменима за овладяването на всяка вирусна инфекция, протичаща с повишена температура.
 ШС №3 – активира имунната защита,
спира възпалителния процес в начална
фаза, пречи на размножаването на бактерии и вируси.
	
ШС №5 – извежда токсините от клетките, образувани вследствие на възпалението и така се постига регулиране
на температурата.
	
ШС №8 – предпазва организма от дехидратация вследствие на температурата.

При
температура
до 38,5˚C

При
температура
над 38,5˚C

по 1 т. през 1-2 ч. до 8/12 т. дневно
 о 1 т. на 5-10 мин. до спадане на температурата
ШС №3 п

по 1 т. през 1-2 ч. до 8/12 т. дневно
ШС №5 ШС №8 по 1 т. от всяка сол се редуват на 5-10 мин. до
спадане на температурата. Могат да се разтворят и по 5 т. от
всяка сол в чаша вода и да се пие бавно на глътки, като при деца
се дава с лъжичка.
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Увеличена трета сливица

Проблемът с увеличената трета сливица (аденоидна вегетация) е до болка
познат на много родители. Обичайно се смята, че той е характерен за децата от 3 до 10-годишна възраст.
Сред симптомите са затруднено дишане през носа, хъркане по време на сън,
често боледуване от ушни инфекции. Понякога се стига до по-тежка инфекция на средното ухо, защото третата сливица притиска или блокира отварянето на Евстахиевата тръба (тя свързва средното ухо с гърлото) или
самата тя е източник на такава инфекция.
В такива случаи детето може да изпита лека загуба на слуха, липса на внимание по време на комуникация или болка в ушите. Значително уголемената
сливица води и до нарушаване на достъпа на кислород във важни органи като
мозъка и детето може да изостане в своето ментално развитие.
Когато третата сливица е силно уголемена, се стига до хирургично отстраняване. Но освен че е стресова за детето, тази манипулация само временно
облекчава състоянието и не отстранява причината за аденоидните вегетации. Много често възникват рецидиви, изискващи повторна хирургична
намеса.
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Може ли да се избегне операцията?
Проведено е клинично изследване в Украйна с участието на 360 деца на възраст 3-9 г. с установени леки до средни аденоидни вегетации.
Резултатите

сочат, че лечението с
и
в комбинация със солеви промивки и локални противовъзпалителни средства води до резултати,
съизмерими с оперативното отстраняване
на третата сливица:
yy п
 о-рядко боледуване от ангини и
приложение на антибиотици
yy намалява специфичните симптоми на възпалената трета сливица
yy намалява разрастването на лимфоидната тъкан
yy подобрява носната проходимост
yy засилва имунния отговор
При това без опасност от усложнения и нежелани странични ефекти.

3х1 табл. дневно,
1-3 месеца

3х1 табл. дневно,
1-3 месеца
alpenpharma-bulgaria.bg
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Шуслерова терапия при трета сливица
За ускоряване на оздравителния процес към
лечението с Тонзилотрен и Цинабсин може
да се включи и комбинация Шуслерови соли.

Шуслерова сол №4 – солта на лигавиците
�	
При наличие на белезникави влакнести секрети, трудно
отделящи се, които се стичат по задната стена на
гърлото.
�	
Овладява възпалението, намалява отока и секрецията.

Шуслерова сол №6 – солта при хронични възпаления
�	При наличие на жълто-зелени секрети.
�	Ускорява оздравителния процес и регенерацията на 		
тъканите, намалява бактериалното размножаване.

Дозировка: 3х1 табл. от ШС №4 или №6 за 1-3 месеца.
В допълнение, при наличие на хрема и синузит:

При хрема с белезникави, трудно
отделящи се секрети, запушен
нос, възпаление на синусите

8

shuslerovi-soli.bg
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Намазване на точката
между веждите и от
двете страни на носа –
3 пъти дневно.

При хронично възпаление,
обилна хрема или синузит
с жълто-зелени секрети

ЕСЕННО-Зимен здравен наръчник
с утвърдени комбинации Шуслерови соли на DHU
Симптоми

Комбинация ШС

Настинка,
втрисане

ШС №3 + мехлем №3

Хрема с бистър,
воднист секрет

ШС №3 + ШС №8

Хрема с
белезникав
секрет

ШС №3 + ШС №4

Хрема с жълтозеленикав секрет

ШС №3 + ШС №6

Болки в гърлото,
ангина

Суха, дразнеща
кашлица

Схващане и болки
в областта на
врата и гърба
При болки и колики (стомашни
спазми, предменструален синдром и др.)

Препоръчителен прием
По 1 т. на 15 мин. и намазване с мехлем №3 на гърба и гърдите.
Редуват се по 1 т. от всяка сол на 15
мин. При подобрение – 3-5 т. от всяка сол дневно до пълно излекуване. В
допълнение: намазване около носа и
в началото на ноздрите с Шуслеров
мехлем №3.

ШС №3 + ШС №4

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

ШС №3 + ШС №7 + ШС №8

По 1 т. от ШС №3 и №8 се редуват
на 15 мин., а ШС №7 се приема като
„Гореща 7” – 10 т. в чаша гореща
вода, на малки глътки. След подобрение – по 5 т. от всяка сол дневно до
оздравяване.

ШС №1 + ШС №3 + ШС №7

мехлем №7

3 пъти по 2 т. от всяка сол дневно
и намазване с Шуслеров мехлем №7
– нанася се с потупване в областта
на врата и раменете.
„Гореща 7“ от 10 т. ШС №7, разтворени в чаша гореща вода и мазане с
мехлем №7 в съответната област.

ШС №7 + мехлем №7

Ускоряване на
метаболизма

ШС №10 + ШС №5 + ШС №9

По 5 т. от всяка сол дневно за няколко месеца.

Антистрес;
паник атаки

ШС №2 + ШС №5 + ШС №7

По 5 табл. от всяка сол дневно за няколко месеца.

Детоксикация

сутрин

сутрин

обед

обед

вечер

вечер

ШС №6 + ШС №8 + ШС №9
+ ШС №10

По 5 табл. от всяка сол в продължение на 14-30 дни, 2-3 пъти в годината.

Шуслерови соли (@schusslersalts.bg)
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Досадната хрема и защо да подхождаме с
повишено внимание към капките за нос ?

Една от най-големите грешки, които правим, когато сме с хрема, е да посягаме към съдосвиващите капки за нос.
Факт е, че те носят бързо облекчение, но всъщност не се борят с причините
за възпалението в носа, а само потискат временно симптомите.
И колкото и парадокасално да звучи, облекчавайки временно хремата, те водят до… хрема. Защото щом ефектът им премине, носът отново започва да
тече, дори по-силно отпреди, пак слагаме капки, за да се избавим от дискомфорта, те действат за няколко часа, след което състоянието се влошава…
И така влизаме в един порочен кръг, който води до зависимост на носната
лигавица към лекарството. В медицината състоянието е познато като медикаментозен ринит.

10

Правилният подход за справяне с течащия нос
Тъй като хремата не е само локален процес, терапията трябва да бъде
комплексна – да се пребори причинителят, да се овладее възпалението,
да се премахнат симптомите. За успешното й и безопасно лечение ще
и спрея за нос
се погрижи комбинацията от таблетките
.

Таблетките за нос
Хомеопатичният спрей за нос
yy НАМАЛЯВА възпалението и отока
на носната лигавица
yy ВЪЗСТАНОВЯВА носовото дишане
yy ВТЕЧНЯВА И ИЗЧИСТВА секретите
yy ПРЕМАХВА характерното
главоболие

Дозировка

При остро състояние:

yy ПОВЛИЯВА възпалението и отока
на носната лигавица
yy ОТПУШВА носа
yy НАМАЛЯВА секрецията
yy УЛЕСНЯВА отделянето на образуваните в носа корички
Инфлуназал е подходящ и при остра, и
при хронична хрема. Приложим от нулева възраст. Безопасен при продължителна употреба.
Дозировка

деца под 12 г.

по 1 табл. на всеки 2 часа
до 6 табл. дневно

Кърмачета на 2 пъти по 1 впръскване
възраст до 1 г. във всяка ноздра на ден

деца над 12 г.
и възрастни

по 1 табл. на всеки час до
12 табл. дневно

Деца
от 1 до 11 г.

3 пъти по 1 впръскване
във всяка ноздра на ден

Възрастни и
деца над 12 г.

3 пъти по 2 впръсквания
във всяка ноздра на ден

След подобрение
3х1-2 табл. на ден за още 1 седмица

Инфлуцид и приятели
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Когато АНТИБИОТИЦИТЕ
присъстват често в
живота на детето
Ако и вашият малчуган е сред тях, със сигурност трябва да предприемете мерки
за укрепване на имунитета му. Отлично средство за тази цел е Имунокинд.
За ДЕЦАТА от 0 до 6 г., които:
yy боледуват на всеки 2 седмици
yy пият често антибиотици
yy са с хрема повече от 3 седмици
yy са с продължителна кашлица
yy са с продължителна температура
yy са „злояди”

Деца от 0 до 6 г.
3х1 табл. на ден
в продължение на
поне 2-3 месеца

Имунокинд помага на организма да се
справя по-ефективно с честите респираторни инфекции, предпазва от повтарящи
се възпаления и подпомага възстановяването. Защитава и лигавиците на горни и
долни дихателни пътища, което намалява
риска от разболяване. Клинично доказано е,
че приемът му значително намалява броя на
инфекциите и нуждата от антибиотично
лечение.

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

 Официално подкрепен от 22-ма водещи педиатри в

страната като ефективно средство за профилактика на
честите респираторни инфекции в ранна детска възраст.
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Как да намалим последиците от
антибиотичното лечение?
Ако приемът на антибиотик е бил неизбежен, трябва да
се погрижим за отстраняване на нежеланите странични ефекти. А това може да стане чрез детоксикация на
организма и подобряване на състоянието на стомашночревната флора.

Актив Флора бейби
ТЕЧЕН пробиотик
с Lactobacillus rhamnosus GG
6-12 милиарда активни живи бактерии в една доза
Когато става дума за пробиотични щамове, сред
най-препоръчваните от специалистите е бактерията Lactobacillus rhamnosus GG. Тя стимулира локалния имунитет, не води до подуване и до образуване на стомашни колики и значително намалява
болката и тежестта в корема.

Това прави Актив Флора бейби
ефективен за ДЕЦА и ВЪЗРАСТНИ,
които:
yy се лекуват с антибиотик – приложим още
от първия ден на лечението
yy имат диария от различен произход
yy имат колики и болки в корема
yy имат атопичен дерматит

Актив Флора бейби съдържа и маслиново масло с мастни киселини,
подобни на тези в кърмата. Подходящ е и при новородени.
Деца от 0 до 12 г.:
6 капки дневно по време на хранене

Деца над 12 г. и възрастни:
12 капки дневно
Силата на малките неща 13

С Окубака D6 антибиотикът
вече не е страшен!
Окубака D6

Приложението на хомеопатичното лекарство
Окубака D6 при прием на
антибиотици е стандарт в медицинската
практика в Германия за
ограничаване на нежеланите странични ефекти
от антибиотичното лечение и детоксикация на
организма.

Първа помощ с Окубака D6 при:
yy антибиотично лечение за детоксикация и
преодоляване на страничните ефекти от
антибиотика: диария, стомашно-чревни
оплаквания и др.
yy остри гастроентерити с повръщане
и/или диария
yy храносмилателни смущения след прием
на храна
yy хранително натравяне
yy непоносимост към храни, включително
непознати храни при пътуване на екзотични места

Дозировка:
Детокс при антибиотично 3 пъти дневно по 1 доза (5-10 глобули) от началото
лечение
до края на антибиотичния курс и 10 дни след това
При остри симптоми

по 1 доза на всеки час

Профилактично
преди пътуване

3 пъти дневно по 1 доза, за 1 седмица

14

dhu-globuli.bg

Хомеопатични монопрепарати
в домашната аптечка
Монопрепаратите на DHU имат щадящо регулиращо въздействие върху организма и бърз ефект за овладяване на остри състояния като грип и
настинка. Подходящи са и за лечението на малки деца, на бременни и кърмачки. Може да се прилагат самостоятелно или като терапия, допълваща
антибиотичното или друго лечение.

Ето кои лекарства ще ви бъдат от полза през цялата есен и зима – заредете ги в аптечката си и ги използвайте още при първите симптоми на разболяване!

Беладона D6
особено ефективна за лечение на
oстри, бурно протичащи заболявания с висока температура

Kога да използвате Беладона D6:
yy при внезапно повишаване на температурата
(39-40°С) със зачервена, изпотена кожа, разширени зеници; горещо лице, но студени ръце и крака;
с втрисане
yy при пресипналост, с болезнена сухота на гърлото,
но липсва жажда
yy при болки в гърлото със силно зачервени, болезнени сливици, затруднено преглъщане. Симптомите
започват внезапно; гърлото е силно зачервено, с
пулсираща болка
Дозировка:
Остро състояние

на всеки час по 1 доза (5-10 глобули)

След настъпване на подобрение

3-4 пъти по 1 доза, до пълно оздравяване
Немска хомеопатия от DHU
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Гелсемиум D6
при грип и настинка с умерено
висока (около 38,5˚С) температура, постепенно покачваща се

Kога да използвате Гелсемиум D6:
yy при грип или настинка с постепенно повишаваща се
температура
yy треска със студени тръпки, силно зъзнене
yy изразено тилно главоболие, усещане за тежест и
скованост в тила, клепачите са тежки и отпуснати
yy болният не изпитва жажда въпреки високата температура
yy изразено обилно потене, силна отпадналост, повишена раздразнителност
yy И още: мъчително безпокойство или страх преди
изпит, медицинска манипулация, презентация пред
хора и др.
Дозировка:
Остро състояние
на 2 часа по 1 доза
(5-10 глобули)
След настъпване
на подобрение
3-4 пъти по 1 доза,
до пълно оздравяване
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Рус токсикодендрон D6
при грип и настинка с постепенно
начало на симптомите, с болки и
скованост на цялото тяло

Kога да използвате Рус токсикодендрон D6:
yy при грип и настинка с повишена температура
и характерни мускулно-ставни болки и скованост на цялото тяло
yy болният е силно неспокоен, при раздвижване
състоянието му се подобрява
yy И още: за лечение на херпес, херпес зостер и
варицела, екзема с малки мехурчета с бистра
течност
yy рехабилитация след навяхване и счупване на
кости

Дозировка:
Остро състояние
на 2 часа по 1 доза
(5-10 глобули)
След настъпване
на подобрение
3-4 пъти по 1 доза,
до пълно оздравяване
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Отново на работа
и на училище!
Какво?
Стрес ли?

Вземете Шуслерови соли №5
и №7 и забравете за стреса
и напрежението!

№5

Шуслеровата сол на
НЕРВНАТА СИСТЕМА И ПСИХИКАТА

При умствено натоварване
и преумора, преди изпит за
подобряване на паметта
и концентрацията,
преди важна среща или
презентация.

№7

yy Има доказан укрепващ ефект върху психиката
yy За повече енергия в натовареното ежедневие – наричат я „Шуслеровото кафе”
yy Помага при депресия, преумора, раздразнителност, нарушена концентрация, хиперактивност и дефицит на вниманието

Шуслеровата сол за

Важно успокоително
средство, което премахва
подсъзнателното
напрежение и помага при
всички стресови ситуации,
а също и при всякакви болки,
спазми, крампи.

РЕЛАКСАЦИЯ
yy При депресия, натрапчиви мисли и страхове
yy За овладяване на сценична и предизпитна
треска
yy При главоболие, мигрена, безсъние

ШС №5 – 3-5 табл. сутрин (до 15 ч.)
ШС №7 – „Гореща 7” – 7-10 табл., разтворени в чаша гореща вода. Пие се
бавно, на малки глътки, вечер преди лягане.
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Любопитно

Какво е общото между
честото боледуване на бебето
и никненето на млечните зъби?
Знаете ли, че пробивът на млечните зъби е съпроводен
с възпалителен процес, по време на който имунитетът на детето спада? Ето защо то може да има хрема,
кашлица и да е по-податливо на простудни заболявания.
Периодът на никнене на зъбки може да премине много по-леко и безпроблемно с помощта на хомеопатичното лекарство Дентокинд + Дентокинд гел
за никнещи зъбки

Дентокинд
цялостно действие

Дентокинд гел

локално защитно действие

yy Успокоява болката и възпалението

yy Обезболяващо и противовъзпалително действие

yy Повлиява повишената температура, болките в ушите,
диарията

yy Успокоява и хидратира венците

yy Облекчава неспокойството и
безсънието

yy Регенерира и защитава лигавицата в устната кухина

yy Има имуностимулиращо действие и не позволява на възпалителния процес да се задълбочи

Деца от 0 до 1 години
За лечение

» 1 т. през час
до 6 т. на ден

След острия период

» 3 x 1 т. дневно

Деца от 1 до 6 години
За лечение

» 2 т. през час
до 12 т. на ден

След острия период

» 3 x 2 т. дневно

ДОЗИРОВКА
Нанесете малко количество (колкото грахово зърно) от Дентокинд гел върху пръста и нежно масажирайте венците по няколко пъти на ден, но не повече от 4 пъти
за 24 часа.

Добре е детето да не консумира храни
или напитки 15 минути след използване
на гела.
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Стомашни проблеми в хладното време
Преходът между лятото и есента често е свързан със стомашен дискомфорт, особено при по-чувствителните хора. Обичайно оплакванията са тежест, чувство на подуване, спазми
и дори болки в корема. Това са т. нар. „функционални нарушения” на храносмилането и са много разпространени.

За правилно храносмилане и
здрав стомах през всеки сезон

е растително лекарство, съдържащо 6
лечебни растения – пачи очиболец, горчив пелин, сладник, пищялка, пресечка и лайка. Подпомага храносмилането и лекува
различни неразположения на горния и долния стомашно-чревен тракт. Повлиява бързо болка, тежест, киселини, подуване, метеоризъм, стомашно-чревни спазми, нарушена чревна
перисталтика.

възрастни и деца над 12 г.
3 пъти по 20-30 капки дневно,
разтворени в топла вода

20 klein.bg

Циститите зачестяват през есента
Понижаването на температурите провокира вълна от
инфекции на пикочните пътища. Най-честата причина за
това е преохлаждането, специално на краката и кръста, а
според статистиката по-уязвими са жените. Това се дължи на някои анатомични особености – по-късата и широка
уретра, по която се изкачва инфекцията.

е точният избор за
лечение на цистит

е растително лекарство с уникален дизайн, включващ енчец,
пачи очиболец и полско хвощ. Подходящ е за
лечение на остри и хронични инфекции на пикочните пътища:

възрастни и деца
над 12 г.
20-30 капки,
разтворени в чаша
вода

¥¥ Облекчава паренето, честото уриниране и болката
¥¥ Не позволява на бактериите да се прикрепят към лигавицата на пикочните
пътища и помага за по-бързото им елиминиране
¥¥ По време на антибиотично лечение подпомага оздравителния процес и предпазва от гъбични инфекции
¥¥ Предпазва от рецидивиращи инфекции
на пикочните пътища
Семейство, природа и здраве 21

И мъжете не са застраховани в студените дни
Често през преходните сезони или при някакъв общ
спад на имунитета мъжете, страдащи от хроничен
простатит, усещат обостряне и засилване на оплакванията. В такива ситуации могат да разчитат на
Простамед – мъдрият избор при остър и хроничен
простатит.
е лекарство на растителна основа, подходящо при доброкачествено разрастване на
простатната жлеза, остър и хроничен простатит и
безплодие вследствие на възпалителните процеси, хиперактивен пикочен мехур, стрес инконтиненция.

¥¥
¥¥
¥¥

Лица над 18 г.: 2-4 табл. 3 пъти дневно, минимум 3 месеца
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¥¥
¥¥

Съдържа прах от семена на тиква, специално патентован тиквен глобулин, златен
енчец и трепетлика. Благодарение на тази
комбинация лекарството:
Подсилва функцията на пикочния мехур
Облекчава типичните за увеличената простата симптоми като чести позиви за уриниране, трудно начало и намалена струя на отделяната урина, усещане за непълно изпразване на пикочния мехур
Възпрепятства разрастването на простатната тъкан
Възстановява сексуалната функция
Намалява болката и овладява възпалителния процес в тазовото дъно,
действа антибактериално и възстановява преждевременната еякулация
при остър и хроничен простатит

