
Изкуството да сме здрави в 
СЕЗОНА на ВИРУСИТЕ 

ХОМЕОПАТИЯ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО 
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Според съвременни изследвания грипът 
може да ни донесе и ползи. Оказва се, че 
любими за грипния вирус са клетките с 
намалена клетъчна защита в тялото 
ни. Някои от тях могат да живеят дъл-
го необезпокоявани и да не ни създават 
проблеми. А други ‒ да се трансформи-
рат в нещо много по-лошо и да предиз-
викат сериозни хронични заболявания. 
Грипният вирус унищожава тези по-
тенциално опасни клетки, а болестта 
приключва със засилена регенерация на 
здрави клетки.

ГРИПНА АТАКА: 
 отвръща на удара!

За да бъде постигнат този прочист-
ващ клетъчен ефект обаче, е нужно 
адекватно лечение, което да помогне 
на организма да премине по-леко през 
болестта, да даде възможност на него-
вите системи да се възстановят и да 
станат още по-устойчиви. 

Такава подкрепа оказва хомеопатично-
то лекарство при настинка и грип

 � Облекчава симптомите – хрема, 
кашлица, главоболие, висока темпе-
ратура, втрисане, мускулни болки, 
отпадналост

 � Стимулира и укрепва защитните 
механизми на организма

 � Помага боледуването да бъде кратко 
и щадящо, без да се потиска полезно-
то обновяване на клетките.

ЗА лечение

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 – 3х1 табл. дневно 
в продължение на още 1 седмица, което е важно, 
за да се избегне повторна поява на инфекцията.
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ЗА ПРОФИЛАКТИКА

Спри играта на 
котка и мишка!

facebook.com/influcidbg

Клинично доказано е, че:

3 табл. на ден

  
в продължение 

на 1 месец

ПРОФИЛАКТИЧЕН 
ЕФЕКТ 

срещу 
грипните и 

парагрипни вируси

3 месеца

Дали ще попаднете в плен на някой коварен 
вирус зависи от състоянието на имунната ви 
система. Ако не сте уверени в нейната сила и 
ви е омръзнало да си играете на котка и миш-
ка с болестите, винаги можете да вземете 
мерки за укрепването й.

И тук можете да разчитате на  
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Тъй като хремата не е само локален процес, терапията трябва да бъде комплекс-
на: да се пребори причинителят, да се овладее възпалението, да се премахнат 
симптомите. 

ПОЖАЛЕТЕ НОСА си, 
елиминирайте хремата БЕЗОПАСНО!

В разгара на вирусния сезон темата 
за ХРЕМАТА е особено актуална. 
Безспорно, тя причинява дискомфорт 
и влошава качеството на живот.

Ако вашият нос се запуши или по-
тече, не бързайте да посягате 
към капките за нос. Повечето от 
тях съдържат ксилометазолин, 
който свива кръвоносните съдове 
в носа и постига само временно 
облекчаване на дишането и други-
те неприятни симптоми. 

Ако злоупотребявате с техния 
прием, има риск от привикване 
и развитие на т. нар. „медика-
ментозен ринит”, повторна 
поява на състоянието, утежня-
ване на симптомите. Понякога 
дори се стига до оперативно 
разрешаване на проблема. 

dhu-bg.com
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КОМПЛЕКСНОТО РЕШЕНИЕ ПРИ ХРЕМА

ХОМЕОПАТИЧНИЯТ СПРЕЙ за НОС 

е съставен на базата на Луфа 
оперкулата.

Спреят повлиява възпалението и ото-
ка на носната лигавица, овлажнява я, 
отпушва носа, намалява обилната вод-
ниста секреция при алергични хреми, 
улеснява отделянето на образувани-
те в носа корички. Напълно безопасен 
и може да се използва продължително 
време, без риск от привикване или ув-
реждане на лигавицата. 
Един от малкото медикаменти, подхо-
дящ и за бебета от 0 г.

ТАБЛЕТКИТЕ при ХРЕМА 

 
имат специфично действие върху лига-
вицата на носа и околоносните синуси. 
Лекарството способства за естест-
веното излекуване на хремата, като 
спира възпалителния процес, намалява 
отока на носната лигавица, облекчава 
носовото дишане, премахва характер-
ното при хрема и синузит главоболие и 
укрепва имунната система. 

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 симптоми-
те – 3х1 т. дневно в продължение 
на още 1 седмица, което е важно, за 
да се избегне повторна поява на ин-
фекцията.

При бебета под 1 г. – 2х1 впръскване 
във всяка ноздра на ден. При деца от 
1 до 11 г. – 3х1 впръскване във всяка 
ноздра дневно, а при деца над 12 г. 
и възрастни – 3х2 впръсквания във 
всяка ноздра на ден.
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При ОСТРО СЪСТОЯНИЕ 
възрастни приемат по 1 табл. на все-
ки час, а деца под 12 г. – по 1 табл. на 
всеки 2 часа. 
След ПОДОБРЕНИЕ – 3х1 табл. дневно в 
продължение на още 1 седмица, което 
е важно, за да се избегне повторна поя-
ва на инфекцията.

АНГИНА? 
С  тя бързо си ЗАМИНА!

 
е подходящ и за малки, и за големи. Освен 
това може да се използва както за лечение 
на остри състояния, така и за профилактика 
при рецидивиращи ангини. 

Още при първи симптоми на БОЛНО ГЪРЛО и ВЪЗПАЛЕНИ СЛИВИЦИ 
се доверете на 

	успокоява възпалението 

	бързо елиминира болката в гърлото и сливиците

		предпазва от развитието на бактериални усложнения, при които е 
наложително антибиотично лечение

	възстановява тъканта на сливиците и повишава локалния имунитет

Въпреки че обикновено са причине-
ни от вируси, ангините са сред за-
боляванията, за които най-често 
се изписва антибиотик. За съжа-
ление, в много случаи, без дейст-
вително да има необходимост от 
такъв.
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При температура под 38,5˚С – ШС №3 железен фосфат
		Сол №3 железен фосфат спира възпали-

телния процес в начална фаза, пречи на 
размножаването на бактерии и виру-
си и подпомага защитната реакция на 
имунната система. 

По 1 табл. на всеки 5-10 мин. до 
овладяване на температурата.�

При температура над 38,5˚С – ШС №3 + ШС №5 + ШС №8

		Сол №5 калиев фосфат – действа енер-
гизиращо и дава сили на тялото за по-
бързо възстановяване при боледуване.

		Сол №8 натриев хлорид – предпазва ор-
ганизма от дехидратация вследствие 
на температурата. 

Редуват се по 1 табл. от всяка 
сол през 5-10 мин. до овладяване 
на температурата.

�

Как да РЕГУЛИРАМЕ 
температурата при по-високи 
стойности, без обаче да пречим 

на оздравителния процес?

Въпреки че високата температура ни 
стряска и често я възприемаме като за-
плаха, всъщност тя е изключително ва-
жен помощник в битката ни с болестта! 
Чрез повишаването на градусите в тя-
лото се активират имунните клетки, а 
вирусите и бактериите не могат да се 
развиват дейно и да атакуват. 

С ШУСЛЕРОВИ СОЛИ 
температурата вече НЕ НИ Е ВРАГ! 

istoriizazdrave.bg facebook.com/schusslersalts.bg
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Антибиотиците са необходимото „зло”, до което стигаме понякога в 
борбата срещу бактериите, причиняващи болести и инфек-
ции. За съжаление, когато унищожаваме тях, нанасяме и 
други, сериозни щети върху тялото си. Прекомерната 
или неправилната им употреба са сред най-честите 
причини за понижен имунитет, както и за развиване 
на антибиотична резистентност. Друга нежелана 
последица е унищожаването на добрите бактерии, 
които защитават тялото ни от свръхрастеж на па-
разити и гъбички в червата и не позволяват тяхното 
проникване в кръвта и лимфната система. 

Ако антибиотикът е бил неизбежен... 
Погрижете се да ограничите нежеланите странични ефекти от действието му. 
Можете да постигнете това в 3 лесни стъпки с Шуслеровите соли на DHU.

Стъпка 1   от началото на антибиотичното лечение

2 пъти дневно 
по 3 табл. в 
периода на 
приема на 
антибиотик

�
ШС №6 калиев сулфат –  подхранва клетките на чер-
ния дроб, за да може да се справи с въздействието на 
тежки медикаменти като антибиотиците и с из-
чистването на токсините от организма.

по 5 табл. 
дневно от 
всяка сол, 
за 1 седмица

�

по 5 табл. 
дневно за 10 дни�

Стъпка 2   след приключване на антибиотичното лечение

Стъпка 3   т. нар. „опашка” след антибиотично лечение

При чест прием на антибиотици използвайте утвър-
дената програма за възстановяване на лигавицата на 
стомашно-чревния тракт с ШС №2, №4, №9 и №10. 

За пълно възстановяване и изчистване на организма и 
за да няма рецидив на инфекцията – ШС №12 калциев 
сулфат.

С помощта на Шуслеровите соли 
антибиотикът вече не е толкова страшен!
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Зимен здравен наръчник с УТВЪРДЕНИ КОМБИНАЦИИ 
       Шуслерови соли на DHU

Симптоми Комбинация ШС Препоръчителен прием

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

Редуват се по 1 табл. от 
всяка сол на 30 мин.
При подобрение – 
3-5 табл. от всяка сол дневно 
до пълно отзвучаване на 
симптомите.

Хрема с белезникав 
секрет ШС №3 + №4 + №8

Хрема с жълто-
зеленикав секрет ШС №3 + №4 + №6

Хрема и кашлица с 
гнойна секреция ШС №4 + №6 + №12

Суха, дразнеща 
кашлица ШС №3 + №7 + №8

По 1 табл. от ШС №3 и №8 се 
редува на 15 мин., а ШС №7 се 
приема като „Гореща 7” – по 
7-10 т. в 200 мл гореща вода, 
до подобряване на състояние-
то. След което се продължава 
с еднократен прием на 5 табл. 
от всяка сол дневно до пълно 
възстановяване.

Дрезгав глас и 
подкашляне ШС №2 + №3 + №8

По 1 табл. от всяка сол 
се редува на 15 мин. до 
подобряване на състоянието, 
след което се продължава с 
еднократен прием на 5 табл. 
от всяка сол дневно до пълно 
възстановяване.

Кашлица с бели 
секрети ШС №3 + №4 + №8

Кашлица с жълто-
зелени секрети ШС №3 + №6 + №8 

Хронична кашлица ШС №4 + №8 + №12

Начално възпаление 
на сливиците  ШС №3 + №4

Гнойна ангина ШС №6 + №9 + №12

Имунна програма ШС №3 + №6 + №7
По 2-3 табл. от всяка сол днев-
но за 4-6 седмици. №3 ‒ сутрин, 
№6 ‒ на обед, №7 ‒ вечер.

Детоксикация ШС №6 + №9 + №10
По 5 табл. от всяка сол дневно 
в продължение на 1 месец, 
2-3 пъти в годината.
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Острите и хронични възпаления на гър-
лото и сливиците са сред най-често 
срещаните заболявания през зимата. За 
съжаление, в голяма част от случаите 
се предписват ненужно антибиотици. 
Използването на хомеопатичните мо-
нопрепарати позволява бързо и ефикас-
но облекчаване на симптомите. Може 
да се прилага самостоятелно или като 
терапия, допълваща антибиотичното 
лечение. Резултатът е по-бързо възста-
новяване на болния.    

За какво се препоръчва?
 �Възпаление на лигавиците с редки жълто-зелени секрети 
 �Остри или рецидивиращи фарингит и ангина с тенденция към 
нагнояване
 �Оплаквания от силна болка при преглъщане; червени, 
оточни сливици и/или бели налепи по тях; подути 
лимфни възли; обложен език и лош дъх
 �Слузно-гнойни остри и хронични хреми
 �Остри или рецидивиращи синузити

Общо състояние на болния: увеличени шийни лимфни възли, 
висока температура, повишено слюноотделяне. Усеща по-
добрение при умерена температура. Влошава се при студ и 
влага, както и през нощта.

Дозировка: 
Остро състояние на 2 часа по 1 доза (5-10 глобули), за 1 ден
След настъпване на подобрение 3 пъти по 1 доза

Меркуриус   D12

Бързо, ефективно, щадящо организма... 
ЩО Е ТО?

ХОМЕОПАТИЯ
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Популярен като „растителният Меркуриус”, този медикамент се препо-
ръчва при остри и рецидивиращи състояния, които засягат областите 
кости, жлези и гърло. Характерен признак, който насочва към употребата 
му, е склонност към уплътняване, втвърдяване на жлезистите тъкани. 

За какво се препоръчва?
 �Остра и рецидивираща ангина с тъмновиолетови сливици и небни дъги. 
(ВАЖНО: При ангина много често се комбинира с Меркуриус солубилис D12)

 �Тонзилофарингити

 �Ларинготрахеит, фарингит при певци, оратори, лектори

 �Паротит

 �Като хомеопатичен имуностимулатор

 �По лекарско предписание:      
при инфекциозна 
мононуклеоза

 �Скарлатина (заедно 
с подходящото 
конвенционално 
лечение по лекарско 
предписание)

Дозировка: 

Остро състояние на 2 часа по 1 доза (5-10 глобули)

След настъпване на подобрение 4 пъти по 1 доза

Фитолака   D6

Общо състояние на болния: 
Усеща подобрение при умерен климат, сухо време, в 
покой. Влошава се при влажен студ, на течение; 
през нощта, както и при движение.

dhu-globuli.bg
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Медикамент, който е изключително полезен при остри възпалителни про-
цеси със склонност към нагнояване, както и при чести рецидивиращи инфек-
ции. Болният изпитва непоносимост към болка и докосване. Оплакванията 
са от остра, пронизваща болка – като „забито трънче”. 

За какво се препоръчва?
 �Остри гнойни процеси – ринити, ринофарингити, тонзилити, синузити, 
отити
 �Остър ларингит 
 �Трахеобронхит със суха кашлица 
 �По лекарско предписание – допълващо лечение при гноен 
бронхит, циреи, акне, ечемик и други гнойни процеси

Дозировка: 
Остро състояние

Хепар сулфурис D10 3-4 пъти по 1 доза (5-10 глобули) на 
всеки 3-4 часа, когато има изходно 
отверстие

Хепар сулфурис D30 по 1 доза на всеки 3-4 часа

Хепар сулфурис   D10

facebook.com/dhuglobulibg

Общо състояние на болния: свръхчувствителност към 
докосване; с кръвенисто-гнойни секрети; със секрети с 
лоша миризма; с болезнено възпалени синуси, съчетано 
със силна раздразнителност. Не иска да бъде докосван и 
преглеждан. Топлината подобрява състоянието му.

Важно – Хепар сулфурис D10 е подходящ само при отворени гнойни про-
цеси с възможност за дрениране. Във всички случаи, в които искаме да 
спрем гнойния процес, трябва да използваме по-високо разреждане – 
Хепар сулфурис D30.

!



13

За страдащите от сенна хрема пролетта означава старт на битката с мно-
жество неприятни симптоми — кихане, хрема, запушен нос, 

зачервени, сърбящи очи, конюнктивит, кашлица. Освен 
че влошава качеството на живот, неправилното й 

лечение може да доведе и до някои здравословни ус-
ложнения като синузит, отит, бронхиална астма. 

www.alergii.bg

Подготви се за пробуждането на природата!

И колкото по-рано, и с колкото по-щадя-
щи средства, толкова по-добре! Доказано 
ефективна и щадяща терапия предлага 
хомеопатичното лекарство 
За разлика от антихистамините, които 
блокират изявата на симптомите, но не 
могат да сложат край на алергията и на-
товарват токсично организма, Ринитал 
възстановява равновесието на имунната 
система и облекчава проявите на алергич-
ната хрема, като постепенно намалява 
тяхната честота. Целта е с времето ор-
ганизмът да стане по-малко чувствите-
лен към дразнителите. 

Ринитал е подходящ и за деца, бременни и кърмещи жени. Облекчава непри-
ятните симптоми, без да предизвиква сънливост или забавени реакции. 

За ПРОФИЛАКТИКА започнете приема на 3х1 табл. на ден 6-8 седмици преди 
очаквания алергичен период. При ОСТРО СЪСТОЯНИЕ възрастни приемат по 
1 табл. на всеки час, а деца под 12 г. – по 1 табл. на всеки 2 часа. След подо-
брение на симптомите – 3х1 табл. дневно в продължение на 3-4 седмици.

Профилактиката е най-доброто 
лечение на СЕННАТА ХРЕМА
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ШУСЛЕРОВИТЕ МЕХЛЕМИ на 
Немския хомеопатичен съюз (DHU)

НОВО!

Мехлем Действие

ШС №1 За здрава, стегната и красива кожа, здрави сухожилия и кости

ШС №2 При болки на растежа, лечение на фрактури и др. 

ШС №3 Ускорява зарастването на раните при травми и инциденти 

ШС №4 При хрема и синузит; при екземи, мазоли, меки брадавици и др.

ШС №5 При невралгични болки, укрепва мускули и нерви

ШС №6 Помага при хронични гнойни възпаления; стимулира 
функцията на черния дроб 

ШС №7 Действа спазмолитично и болкоуспокояващо при мигрена, 
колики, крампи и др. 

ШС №8 При суха и напукана кожа, акне, прекомерно потене и др.

ШС №9 При гъбични кожни инфекции; подпомага разграждането на 
киселините и др.

ШС №10 Прилага се при отоци; влажни екземи, с противовъзпалителен 
ефект и др. 

ШС №11 Основен структурен минерал на кожа, нокти, стави

ШС №12 При хронични ставни заболявания, абсцеси, целулит и др.
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ШУСЛЕРОВИТЕ МЕХЛЕМИ на 
Немския хомеопатичен съюз (DHU)

Шуслеровите соли вече са на ваше разположение не само като таблетки, но и под 
формата на мехлеми с широко приложение. Шуслеровите мехлеми могат да се на-
мазват или втриват на съответното място или да се използват за поставянето 
на компреси. Едновременното прилагане на Шуслерови таблетки и мехлеми засил-
ва и ускорява лечебния им ефект поради синергичното им действие.

НОВО!

КАК да ги КОМБИНИРАТЕ и ПРИЛАГАТЕ 
на практика? 

Новият НЕПОБЕДИМ ОТБОР на 
Шуслеровите соли и Шуслеровите мехлеми!

Шуслеров мехлем №3  
при начално остро възпаление с 
повишаване на температурата, при 
лечение на грип, при отпадналост, 
главоболие, втрисане, мускулни болки; 
за укрепване на имунитета и др.

Имунна 
комбинация

ШС №3 2-3 т. сутрин
 нанасяне на мехлем №3  

сутрин и вечер в областта 
на гръдната кост

ШС №6 2-3 т. обед

ШС №7 2-3 т. вечер

За период от 40-60 дни през зимния период, както и в епидемични условия

При t над 
38,5° С  

ШС №3 
се редуват по 1 т. 
на 5-10 мин. 

 намазване на гърдите и 
гърба с  мехлем №3

ШС №5

ШС №8

При главоболие при грип 
и настинка 

намазване с мехлем №3  на двете слепоочия и 
точката между веждите няколко пъти дневно

При t до 38,5° С ШС №3 
по 1 т. на 5-10 
мин. до спадане на 
температурата

 намазване на гърдите и 
гърба с  мехлем №3
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Шуслеров мехлем №4  
при прогресиращо остро 
възпаление, хрема с белезникави, 
трудно отделящи се секрети; 
запушен нос; възпаление на 
синусите и др. 

При хрема и синузити 
с белезникави секрети ШС №4 3х2 т. 

дневно

 намазване с мехлем №4  в 
областта на: точката между 
веждите и от двете страни 
на носа, 3 пъти дневно

Шуслеров мехлем №6  
при хронично възпаление; обилна 
хрема с жълто-зелени секрети; 
синузити; кашлица с жълто-
слузести секрети и др. 

При хрема и синузити 
с жълто-зелен секрет ШС №6 3х2 т. 

дневно

 намазване с мехлем №6  
в областта на: точката 
между веждите и от двете 
страни на носа, 3 пъти дневно

При кашлица с жълто-
слузести секрети ШС №6 3х2 т. 

дневно
 намазване с мехлем №6  

в областта на плешките, 
2-3 пъти дневно
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Принципи на приложение на Шуслеровите мехлеми

При хронични състояния – втриване 1-3 пъти дневно; ако са назначени 
повече мехлеми, те се редуват в отделни дни. 

При остри състояния – почасово втриване; ако са назначени повече 
мехлеми, те също се редуват почасово.

Една доза мехлем = 1-3 см лентичка от тубичката,    
която се нанася на засегнатото място.

Таблетките и мехлемите ШС е добре да се     
прилагат едновременно за оптимален ефект.

Шуслеров мехлем №7  
при спастични болки, крампи; 
нервност, напрегнатост, безсъние; 
предменструален синдром и др. 

При болки и колики 
(стомашни оплаква-
ния, предменструа-
лен синдром и др.) 

ШС №7

Като „Гореща 7“
(10 т., разтворе-
ни в чаша топла 
вода)

 мазане с мехлем №7  
в областта на корема

При бебешки колики ШС №7

3 пъти дневно 
по 1 т., разтво-
рена в малко 
вода

 масаж на коремчето 
на бебето с мехлем №7  
спираловидно (от пъпче-
то навън) по посока на 
часовниковата стрелка – 
2-3 пъти дневно

При претоварване, 
схващане и болки в 
областта на врата 
и гърба

ШС №1
3 пъти по 2 т. 
от всяка сол 
дневно

 редуване на Шуслерови
 мехлеми №1 и №7  

които се нанасят с 
потупване в областта на 
врата и раменете

ШС №3

ШС №7
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Ако и на вас ви е позната тази ситуация, със 
сигурност искате да намерите начин малкото 

да излезе от този омагьосан кръг. Добрата новина 
е, че има ефективно и безопасно решение за укрепване 

на имунната система на децата от 0 до 6 г. в лицето на хо-
меопатичния препарат Имунокинд

Детето все е болно... И не само че инфекциите 
се редят една след друга, а и когато се разбо-

лее, хремата, кашлицата и температурата 
го мъчат дълго време. В много от случаите 
се налага и антибиотично лечение, което 
допълнително натоварва крехкия детски 
организъм. 

Той съдържа 3 калциеви съставки, благодарение на които организмът 
се справя по-ефективно с честите респираторни инфекции. А серният 
йодид в него предпазва от повтарящи се възпаления и подпомага въз-
становяването. Имунокинд защитава и лигавиците на горни и долни 
дихателни пътища, което намалява риска от разболяване.

Край на честите и продължителни 
боледувания на детето! 
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Деца от 0 до 6 години »  3 х 1 таблетка 

Курс на профилактика: 2 - 3  месеца

facebook.com/mamanaturabg

Според последни клинич-
ни изследвания децата, 
приемащи Имунокинд, 
стигат до антибиотич-
но лечение 3 пъти по–
рядко от тези, които не 
го приемат. Също така 
при 85% от малчуганите, 
използващи Имунокинд, 
се наблюдава подобря-
ване на апетита, което 
ще ви донесе допълни-
телно спокойствие. Ако 
сте родител на злоядо 
дете, със сигурност ще 
оцените това!  

85
%

 п
одобряват апетит

а си

3 
пъ

т
и по-рядко антибиот

ици

Педиатрите препоръчват приемът на Имунокинд  да започне още при пър-
вата вирусна инфекция в кърмаческа възраст, както и при повторни инфекции на 
горните дихателни пътища. 

При необходимост, можете да го давате продължително време – при повишен 
риск от заболяване (например по време на грипна епидемия), периоди на стрес, 
дълго боледуване, чести респираторни инфекции и т.н.

Лекарството е много подходящо и след антибиотична терапия, за възстановява-
не на отслабения имунитет. 

Клинично доказано е, че приемът на Имунокинд  
значително редуцира броя на инфекциите.
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Пробиването на млечните зъбки често 
се превръща в истински кошмар за ця-

лото семейство. Повечето бебета 
се сблъскват с типичните неразположения, съ-
провождащи този процес: увеличено слюно-
отделяне, подути и болезнени венци, болка 
в ушите, обрив около устата, стомашно-
чревни проблеми, нарушен сън, раздразни-
телност и неспокойство. 
При болезнено никнене на зъбки можете да се 
доверите на хомеопатичната комбинация 

от Дентокинд таблетки и Дентокинд гел от 
серията Мама Натура!

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

Нанесете малко количество (колко-
то 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.

ДОЗИРОВКА

  Успокоява болката и 
възпалението

  Повлиява 
повишената 
температура, 
болките в ушите, 
диарията

  Облекчава 
неспокойството и 
безсънието

  Обезболяващо и противовъзпали-
телно действие

  Успокоява и хидратира венците
  Регенерира и защитава лигавицата 

в устната кухина

Дентокинд
цялостно действие

Дентокинд гел 
локално защитно действие

За да идват млечните зъбки с усмивка!
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 В подкрепа на женското здраве 

Ефективно лечение на цистит  
със Солидагорен

При цистит понякога се налага антибиотично лечение, което нерядко е съпрово-
дено от нежелани странични и последващи ефекти. При употреба на фитоте-
рапевтичното лекарство Солидагорен  – за лечение на остър цистит и про-
филактика срещу рецидиви на възпалението, можете да си спестите честата 
употреба на антибиотици. 

Солидагорен е комбинация от 3 лечебни растения, които не позво-
ляват на бактериите да се прикрепят към лигавицата на пикочните пътища и 
помагат за по-бързото им и ефективно елиминиране:

 ¥ Жълт енчец (Солидаго) – доказана от хилядолетия лечебна билка за  
бъбреци. С диуретичен, противовъзпалителен и спазмолитичен   
(премахващ спазмите) ефект

 ¥ Пачи очиболец – популярен в на-
родната медицина като билка 
при крампи, действа спазмоли-
тично

 ¥ Полски хвощ – действа диуре-
тично и стимулира обмяната на 
веществата

Препоръчва се при:

 � Цистит 
 � Камъни и пясък в пикочния 
мехур и бъбреците 

 � Свръхактивен пикочен 
мехур 

 � Лечение с катетър 
 � Лечение на Кандида алби-
канс (вагинални гъбички) 

 � Енуреза (неволно и неосъз-
нато изпускане на урина) в 
детска възраст

Препоръки за прием на Солидагорен:
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 3-4 пъти дневно,
докато напълно отшуми инфекцията

следващи 
дни

1 път дневно по 10 капки
в течение на месец, за да се постигне 
пълно изчистване

При хронични проблеми – при бъбречни 
патологии, микози, цистити и др.

3 месеца по 5 капки на ден 
препоръчва се да е в часовете между 
15 и 19 ч.



22

Ако претоварваме стомаха или се храним неправилно, лесно 
можем да се сдобием със стомашно-чревни оплаквания. Не 
случайно гастритите и язвите се обострят по-често през 
студеното и влажно време. През зимата са чести и простуд-
ните заболявания, а имунитетът отслабва. Затова е важно 
да се погрижим правилно за храносмилателния тракт, къде-
то са разположени 80% от клетките на имунната система.

Гастритол за здраве и
добро храносмилане

Немската горчивка Гастритол  е комбинация от 6 лечебни растения: пачи 
очиболец, сладник, горчив пелин, пресечка, пищялка и лайка. Те са извест-
ни с оздравителното си действие при такива стомашно-чревни 
оплаквания като подуване на корема, метеоризъм, болезнени сто-
машни спазми, киселини, гадене, повръщане. Помагат ефективно 
за лечение на гастрити, стомашни язви и колити. Подпомагат 
лечението на диабет, чести гъбични инфекции и др. Гастритол 
е много подходящ и при прием на антибиотик за регулиране на 
чревната микрофлора.

ЗДРАВ СТОМАХ... за добър имунитет, 
не за чревоугодничество

Препаратът е подходящ за възрастни и деца над 12 г., като е препоръчително 
да бъдат приемани 3 x 20 - 30 капки дневно, разтворени във вода.
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Проблемите с простатата са естествена част от 
остаряването. Добрата новина е, че има начини, 
чрез които да допринесете за здравето й. Един  от тях са тиквените семки. Те са 
изключително богати на витамини, фитостерини, калий и най-вече на цинк, чия-
то най-голяма концентрация е открита именно в простатната жлеза. Тиквените 
семена имат съществена роля и в лечението на доброкачественото уголемяване 
на простатата и простатитите. Те намаляват нивата на холестерол, увелича-
ват нивата на тестостерон, действат противовъзпалително и детоксикира-
що, предпазват простатната жлеза от увеличение. 

Дозировка

Възрастни 
над 18 год.

2-4 табл. 3 пъти дневно, минимум 3 месеца. Таблетките се 
дъвчат и поглъщат с малко вода, ако е необходимо. Подходящ за 
продължителна употреба. Ако в процеса на лечение симптомите 
продължат, е необходимо да се потърси съвет от лекар.

Природната грижа 
за простатата

Нощите са за спане,  
а не за ходене до тоалетна!

Тиквени семки, енчец и трепетлика 
съдържа немското растително ле-
карство Простамед. Съчетаване-

то на тези уникални съставки го прави най-използваното природно лекар-
ство в Германия при увеличена простата. Медикаментът е ефективен при 
възпаление и инфекции на простатата, при доброкачествено разрастване 
на простатната жлеза, при хиперактивен пикочен мехур, при стрес инкон-
тиненция (изпускане на урина). Подсилва функцията на пикочния мехур и 
облекчава типичните за уве-
личена простата симптоми. 
Възпрепятства разрастване-
то на простатната тъкан.
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ГРИП и 
НАСТИНКА

БОЛНО 
ГЪРЛО

 ХРЕМА и 
СИНУЗИТ

АЛЕРГИЧНА 
ХРЕМА

СПРЕЙ за 
НОС

Зеленият отбор на ХОМЕОПАТИЯТА!

През всички сезони...

4 5 6
32   1

10 11 12987

Моят 
Шуслеров 

МЕХЛЕМ

Солите на д-р Шуслер


