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Anginal®

V tabletách a ústních sprejích řady Anginal® jsou obsaženy extrakty z oblíbených bylin.
Tablety Anginal® jsou bez cukru a všechny obsahují vitamin C.
Anginal® tablety
s heřmánkem, slézem a šalvějí
Doplněk stravy se sladidlem
Heřmánek pravý
• podporuje normální funkci dýchacího systému
a napomáhá přirozenému dýchání
• přispívá ke správné funkci imunitního systému
a podporuje přirozenou obranyschopnost
Sléz lesní
• podporuje normální funkci dýchacích cest
a hltanu

Šalvěj lékařská
• přispívá ke správné funkci imunitního systému
a podporuje přirozenou obranyschopnost
• podporuje normální funkci dýchacího systému
a napomáhá přirozenému dýchání
Složení: plnidlo (sorbitol), vitamin C (L-askorbová kyselina), protispékavá látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), protispékavá látka (koloidní oxid křemičitý),
extrakt květu heřmánku pravého (Chamomilla recutita, maltodextrin), extrakt květu slézu lesního (Malva sylvestris, maltodextrin),
menthol, extrakt listu šalvěje lékařské (Salvia officinalis, maltodextrin), eukalyptový olej

Složení
ve 100 g v 1 tabletě % RHP*
			 v 1 tabletě
extrakt květu slézu lesního
721 mg
extrakt květu heřmánku pravého 721 mg
extrakt listu šalvěje lékařské 360 mg
vitamin C
2,7 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

8 mg nestanoveno
8 mg nestanoveno
4 mg nestanoveno
30 mg
37,5 %

Doporučené dávkování:
dospělí každé 3 hodiny 1 tabletu (max. 6 tablet denně) rozpustit
v ústech, děti od 10 let – ½ až 1 tabletu každé 4 hodiny (max.
5 tablet denně), 3 – 10 let ½ tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety
denně).
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu.
Není určeno pro těhotné a kojící ženy a děti do 3 let. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte mimo dosah dětí.
Hmotnost obsahu: 16,9 g
16 tablet

Anginal® tablety
s islandským lišejníkem
Doplněk stravy se sladidlem
Pukléřka islandská
• přispívá ke správné funkci imunitního systému
a podporuje přirozenou obranyschopnost
• podporuje normální funkci dýchacího systému
a napomáhá přirozenému dýchání
Vitamin C přispívá
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
4

Složení: plnidlo (sorbitol), vitamin C (L-askorbová kyselina), extrakt stélky pukléřky islandské (Cetraria islandica, maltodextrin),
protispékavá látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), protispékavá látka (koloidní oxid křemičitý),
menthol, eukalyptový olej

Doporučené dávkování:
dospělí každé 3 hodiny 1 tabletu (max. 6 tablet denně) rozpustit
v ústech, děti od 10 let – ½ až 1 tabletu každé 4 hodiny (max.
5 tablet denně), 3 – 10 let ½ tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety
denně).

Složení
ve 100 g v 1 tabletě
% RHP*
			 v 1 tabletě

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Nadměrná konzumace
může vyvolat projímavé účinky. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

extrakt pukléřky islandské
2,7 g
vitamin C
2,7 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

30 mg nestanoveno
30 mg
37,5 %

Hmotnost obsahu: 16,9 g
16 tablet

Anginal® tablety
se šalvějí a lékořicí

Anginal® ústní sprej
s islandským lišejníkem

Doplněk stravy se sladidlem
Šalvěj lékařská a Lékořice lysá
• přispívá ke správné funkci imunitního systému
a podporuje přirozenou obranyschopnost
• podporuje normální funkci dýchacího systému
a napomáhá přirozenému dýchání
Vitamin C přispívá
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
Složení: plnidlo (sorbitol), vitamin C (L-askorbová kyselina), protispékavá látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), protispékavá látka (koloidní oxid křemičitý),
menthol, extrakt listu šalvěje lékařské (Salvia officinalis, maltodextrin), extrakt kořene lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra, maltodextrin), eukalyptový olej
Složení
ve 100 g v 1 tabletě % RHP*
			 v 1 tabletě
extrakt listu šalvěje lékařské 364 mg
extrakt kořene lékořice lysé 364 mg
vitamin C
2,7 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

4 mg nestanoveno
4 mg nestanoveno
30 mg
37,5 %

Doporučené dávkování:
dospělí každé 3 hodiny 1 tabletu (max. 6 tablet denně) rozpustit
v ústech, děti od 10 let – ½ až 1 tabletu každé 4 hodiny (max.
5 tablet denně), 3 – 10 let ½ tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety
denně)
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Nadměrná konzumace
může vyvolat projímavé účinky. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Hmotnost obsahu: 16,9 g
16 tablet

Anginal® ústní sprej s islandským lišejníkem je
přípravek ústní hygieny pro péči o sliznici ústní dutiny. Ústní sprej s islandským lišejníkem je tradiční
prostředek přispívající ke zklidnění podrážděné
sliznice. Udržuje ústní dutinu v dobrém stavu, zvlhčuje sliznice a potlačuje nepříjemný zápach z úst.
30 ml

Anginal® ústní sprej se šalvějí
Anginal® se šalvějí je prostředek ústní hygieny
pro péči o sliznici ústní dutiny. Přináší úlevu pro
sliznici krku a ústní dutiny. Chrání a udržuje ústní dutinu v dobrém stavu a potlačuje nepříjemný
zápach z úst.
30 ml

Anginal® ústní sprej
s olejem čajovníku australského
Anginal® ústní sprej s olejem čajovníku australského je prostředek ústní hygieny pro péči o sliznici ústní dutiny a dásní. Přináší úlevu a napomáhá
potlačit nepříjemné potíže v krku a ústní dutině.
Olej čajovníku australského je nejsilnější přírodní
antiseptikum. Chrání a udržuje ústní dutinu v dobrém stavu a potlačuje nepříjemný zápach z úst.
30 ml
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Bepella®

Čisté ruce®

Citlivá dětská pokožka
pod plenkami si zaslouží péči.

Čisté ruce® gel

Bepella®
– dětská mast na opruzeniny
• osvědčená mast pro péči o citlivou dětskou pokožku pod plenkami
• obsahuje rybí olej a další účinné látky, které udržují pokožku vláčnou a hladkou
Použití: Naneste na omytou pokožku při každé
výměně plenek.
100 g

Calcium pantothenicum
Tradiční mast k péči o suchou
a popraskanou pokožku.
Calcium pantothenicum
Calcium pantothenicum je tradiční mast vhodná
k péči o suchou a popraskanou pokožku.
Vhodná je rovněž na zklidnění podrážděné a zarudlé kůže u dětí i k promaštění bradavek kojících
matek.
30 g
100 g

Gel na ruce s dezinfekčním účinkem alkoholu
Obsahuje 70 % ethylalkoholu, u kterého je prokázána vysoká dezinfekční účinnost. Glycerin a Aloe vera
zvlhčují a zjemňují pokožku.
Použití: Naneste 1 – 3 ml (dle velikosti rukou) gelu
do dlaně a dobře roztírejte po celé ploše rukou až
do vyschnutí přípravku. Neoplachujte. Po použití nezanechává na rukou lepkavý pocit.
Upozornění: Zamezte styku s očima. Uchovávejte
mimo dosah dětí a nepoužívejte pro děti do tří let.
Nenanášejte na poškozenou či poraněnou pokožku.
Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na některou
složku přípravku.
Ukládejte mimo zdroj otevřeného ohně.
Při aplikaci nekuřte. POZOR HOŘLAVINA!
Skladujte při teplotě od +5 °C do +25 °C.
50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml

Čisté ruce® krém
Krém na ruce s antimikrobiální přísadou
Promašťuje, hydratuje a zjemňuje pokožku rukou po
opakovaném používání dezinfekčních přípravků na
bázi lihu. Obsahuje antimikrobiální přísadu.
Použití: Vždy asi 1-2 minuty po aplikaci dezinfekčního gelu nebo roztoku naneste do dlaní přiměřené
množství krému, rozetřete po celých rukou a nechejte vstřebat.
Zamezte styku s očima.
Skladujte při teplotě od +5 °C do +25 °C.
50 ml
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Bronchial®

Extrakty listu břečťanu, plodů badyáníku a vitaminu C podporují správné
fungování a zdraví dýchacího ústrojí a přispívají ke správné funkci imunitního systému, zajišťujícího přirozenou obranyschopnost organismu.
Bronchial® sirup
Doplněk stravy v tekuté formě
Obsahuje 8 mg/ml extraktu břečťanu
Břečťan (Hedera helix)
• podporuje normální funkci dýchacích cest
Badyán (Illicium verum)
• podporuje normální funkci respiračního systému a přirozenou obranyschopnost
• přispívá ke správné funkci imunitního systému
Vitamin C přispívá
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání

Čisté ruce® tekuté mýdlo
Tekuté mýdlo s antimikrobiální
přísadou benzalkonium chloridem
Díky svým antimikrobiálním vlastnostem
pomáhá ruce udržet čisté a zároveň hebké. Mycí účinek je zajištěn jemnými čistícími látkami, šetrnými ke kůži. Mýdlo je
proto vhodné k dlouhodobému častému
mytí rukou.
Použití: Ruce opláchněte vodou a naneste dostatečné množství mýdla.
Proveďte důkladné napěnění na celé
ploše rukou a nechte mýdlo působit nejlépe alespoň 30 vteřin. Následně dobře
opláchněte vodou.
Zabraňte styku s očima.
Skladujte při teplotě od +5 °C do +25 °C.
500 ml

Složení: invertní cukr, čištěná voda, extrakt listu břečťanu popínavého DER 2,5:1 [voda, břečťan popínavý (Hedera helix), konzervant
(sorban draselný)], vitamin C (L-askorbát sodný, L-askorbová kyselina), extrakt badyáníku pravého DER 5:1 [badyáník pravý (Illicium
verum)], zahušťovadlo (xanthan), konzervant (sorban draselný)

ve 100 g v 1/2 lžičky v 1 lžičce
				

% RHP*
v 1 lžičce

extrakt listu
břečťanu popínavého DER 2,5:1
650 mg
20 mg
40 mg nestanoveno
extrakt
badyáníku pravého DER 5:1
200 mg
6 mg
12 mg nestanoveno
vitamin C 300 mg
9 mg
18 mg
22,5 %
*RHP - referenční hodnota příjmu
1 lžička = 5 ml
Balení obsahuje ~ 48 porcí
Doporučené dávkování: Děti od 3 do 5 let: ½ lžičky (2,5 ml)
3x denně. Děti od 6 do 11 let: ½ lžičky (2,5 ml) 3 – 4x denně (odpovídá denní dávce extraktu 60 – 80 mg), maximální denní dávka
je 10 ml (tj. 80 mg extraktu). Děti od 12 let a dospělí: 1 lžička (5 ml)
3x denně (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg).
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není vhodný pro děti
do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí. Před použitím protřepejte!
300 g

Bronchial® pastilky
Doplněk stravy
Břečťan (Hedera helix)
• přispívá k normální činnosti dýchacích cest
Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt listu
břečťanu popínavého [čištěná voda, břečťan popínavý (Hedera
helix L.)], vitamin C (kyselina L-askorbová), anethol, menthol,
esenciální olej hřebíčku

ve 100 g v 1 pastilce
			

% RHP*
v 1 pastilce

extrakt listu
břečťanu popínavého 800 mg
20 mg nestanoveno
kyselina L-askorbová
(vitamin C)
240 mg
6 mg
7,5 %
esenciální olej hřebíčku 20 mg
0,5 mg nestanoveno
*RHP – referenční hodnota příjmu
Doporučené dávkování: Dospělí 6x denně, děti od 6 do 11 let
4x denně a děti od 3 do 5 let 3x denně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není vhodný pro děti
do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Hmotnost obsahu: 57 g
24 pastilek
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Bylinné masti
Měsíček, kostival, heřmánek, arnika,
jitrocel a rakytník jsou významné léčivé
byliny používané v tradiční lidové
medicíně po celá staletí. Z měsíčku
lékařského (Calendula officinalis)
se sbírá květ, z něhož se připravují
odvary, nálevy a extrakty. Z kostivalu
lékařského (Symphytum officinale)
se sbírají listy, ale častěji kořen
rostliny. Jednou z účinných složek
byliny je allantoin, který se používá
v léčivých i kosmetických přípravcích.
Z heřmánku pravého (Chamomilla
recutita) se používá usušený květní
úbor bez příměsí stonků a listů. Z prhy
arniky (Arnica montana) se používají
zejména olejové silice z květů.
Z rakytníku řešetlákového (Hippophae
rhamnoides) se používá olej z plodů
lisovaný za studena. Z jitrocele
kopinatého (Plantago lanceolata)
se využívají především listy pro své
blahodárné účinky. Z technického
konopí (Cannabis sativa) je v masti
využit konopný olej a kanabidiol, které
mají zklidňující a regenerační účinky
na pokožku a unavené svaly.
8

Arniková mast
Arniková mast Dr. Müller Pharma je tradiční přípravek s obsahem standardizovaného olejového
extraktu z květů prhy arniky (Arnica montana)
získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký
obsah účinných látek. Obsahové látky prhy arniky,
zejména silice, mají velmi příznivé účinky na pokožku při pocitech únavy svalů a končetin.

Jitrocelová mast
Jitrocelová mast je tradiční přípravek vhodný pro
péči o pokožku s obsahem extraktu listu jitrocele
kopinatého. Obsahové látky jitrocele mají příznivé
zklidňující účinky na pokožku při různých problémech způsobených podrážděním, např. poštípání
hmyzem nebo po slunění.

Arniková mast je vhodná pro masáže a péči o pokožku, osvěžuje unavené nohy. Masáže přípravkem napomáhají uvolnění svalového napětí. Mast
je také vhodná pro zvláčnění a zklidnění pokožky
podrážděné jakýmkoli způsobem (větrem, mrazem, sluncem). Díky vysokému obsahu glycerinu
a včelího vosku velmi dobře promašťuje pokožku.
Aplikuje se několikrát denně podle potřeby.
50 ml

Mast je vhodná i pro masáže unavených nohou
a rukou. Díky vysokému obsahu glycerinu a včelího vosku dobře promašťuje pokožku.
Aplikujte několikrát denně podle potřeby.

Konopná mast
Dr. Müller konopná mast je tradiční přípravek
s obsahem konopného oleje a aktivní látky kanabidiolu (CBD). Díky svému jedinečnému složení má
zklidňující a regenerační účinky na pokožku. Výjimečná látka kanabidiol (CBD) patří mezi přírodní
kanabinoidy, získávané z rostliny konopí. Přispívá
ke zklidňujícím účinkům masti a jejímu příznivému
působení při masáži pro rychlejší regeneraci unavených svalů.

50 ml

Konopný olej bohatý na esenciální mastné kyseliny pečuje o suchou, citlivou a jinak problematickou pokožku. Osvědčený masťový základ napomáhá zvláčnění a promaštění kůže v místě aplikace
a díky vysokému obsahu glycerinu i k udržení její
přirozené vlhkosti.
Podle potřeby aplikujte několikrát denně.
50 ml

Kostivalová mast
Tradiční přípravek s obsahem standardizovaného lihového extraktu kostivalu lékařského (Symphytum officinale)
získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký obsah a kompletní spektrum účinných látek. Obsahové látky
kostivalu mají celkové příznivé účinky
na kůži.

Měsíčková mast
Tradiční přípravek s obsahem standardizovaného olejového a lihového
extraktu květu měsíčku lékařského
(Calendula officinalis), získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký
obsah účinných látek. Díky tomu mast
obsahuje úplné spektrum obsahových
látek měsíčku, čímž je zaručena její
vysoká a komplexní účinnost.

Rakytníková mast
Rakytníková mast Dr. Müller Pharma
je tradiční přípravek s obsahem 100%
panenského rakytníkového oleje lisovaného za studena. Rakytník řešetlákový obsahuje celou řadu biologicky
aktivních látek, které mají příznivé
účinky na podrážděnou pokožku (např.
sluncem, mrazem, větrem, ozářením).

Kostivalová mast Dr. Müller Pharma
je vhodná pro masáže unavených
svalů a pro celkovou péči o pokožku.
Masáže přípravkem příznivě přispívají
k regeneraci organismu.
50 ml

Měsíčková mast Dr. Müller Pharma
je vhodná k masážím jizev a k péči
o suchou kůži, kterou promašťuje
a podporuje přirozenou regeneraci
pokožky. Příznivě ovlivňuje unavenou
a namáhanou pokožku po slunění a je
vhodná k promaštění suché kůže rtů,
rukou i nohou.
50 ml

Heřmánková mast
Heřmánková mast Dr. Müller Pharma je tradiční
přípravek s obsahem šetrně destilované silice
z květů heřmánku pravého (Chamomilla recutita)
se standardizovaným obsahem účinných látek alfa-bisabololu a chamazulenu.
Obsahové látky silice heřmánku mají velmi příznivé účinky na pokožku podrážděnou jakýmkoli
způsobem (např. sluncem, mrazem, větrem, ozářením). Mast vzhledem k vysokému obsahu glycerinu a díky speciální formulaci a obsahu makadamového oleje a včelího vosku výborně promašťuje
pokožku.
Aplikuje se několikrát denně podle potřeby.
50 ml

Heřmánková mast
TRADIČNÍ

Mast díky vysokému obsahu glycerinu
a rakytníkového oleje výborně promašťuje pokožku. Aplikuje se několikrát denně podle potřeby. Pro zvýšení
účinku je vhodné nechat mast působit
přes noc.
50 ml

Heřmánková mast Dr. Müller Pharma je tradiční
přípravek s obsahem šetrně destilované silice
z květů heřmánku pravého (Chamomilla recutita)
se standardizovaným obsahem účinných látek alfa-bisabololu a chamazulenu.
Obsahové látky silice heřmánku mají velmi příznivé účinky na pokožku podrážděnou jakýmkoli
způsobem (např. sluncem, mrazem, větrem, ozářením). Mast díky svému mastnému masťovému
základu a vysokému obsahu heřmánkové silice
důkladně promašťuje pokožku a zanechává na pokožce mastný film. Aplikuje se několikrát denně
podle potřeby.
50 ml
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DermoChlorophyl®

DiabeCare®

Molekula chlorofylu patří do rodiny přírodních látek – porfyrinů,
které se uplatňují v energetických či dýchacích systémech
živých organismů včetně člověka.

Prvotní příčinou diabetu je porucha metabolismu
glukózy, která kromě jiného v důsledku zhoršeného
zásobování buněk glukózou vede i k poruchám
funkcí kůže. Je suchá, často svědí, její vyživování
je zhoršené. Nejčastěji postiženým místem je kůže
na nohou, v menší míře může být i na ostatních
částech těla.

DermoChlorophyl® sprej

DermoChlorophyl® gel

Přípravek pro bezkontaktní aplikaci chlorofylu
určený k péči o dermatologicky problémovou pokožku.
• ochranný bariérový sprej
• přináší úlevu a uklidňuje pokožku
• silný krycí účinek
• aplikace i na citlivou pokožku

Gelový přípravek určený k péči o dermatologicky
problémovou pokožku.
Použití: Gel po vytlačení z tuby rozetřete na kůži
tak, aby zůstala asi 1 až 3 mm silná vrstva. Gel
po nanesení vytváří nazelenalou vrstvu, která
rychle zasychá a působí chladivě. Lze aplikovat
opakovaně.

50 ml

50 ml

DiabeCare® hydratační krém
DiabeCare® hydratační krém Dr. Müller Pharma je přípravek
speciálně vyvinutý pro péči o suchou a citlivou pokožku diabetiků. Je dobře vstřebatelný, po aplikaci nezanechává pocit
mastnoty. Obsahuje kombinaci pečlivě vybraných aktivních
látek (olej z makadamových ořechů, panthenol, vitamin E,
ureu, aloe vera).
75 ml
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Dubová kůra
Velmi vysoký obsah taninů v dubové kůře je přirozenou ochranou rostliny
před parazity a zvířaty, která ji okusují. Taniny mají totiž velmi svíravou
chuť. V lidové medicíně se pak po staletí využívají díky jejich „stahujícímu“
účinku na kůži a sliznice (resp. na povrchové cévky) například při
hemoroidech, povrchových odřeninách nebo lehkých spáleninách.

DiabeCare®
zvláčňující tělové mléko
DiabeCare® zvláčňující tělové mléko
Dr. Müller Pharma je přípravek speciálně vyvinutý pro péči o suchou a citlivou
pokožku diabetiků a určený i na rozpraskanou pokožku. Je snadno roztíratelný,
po aplikaci zvláčňuje kůži. Obsahuje
kombinaci pečlivě vybraných aktivních
látek (olej z makadamových ořechů, glycerin, ureu, vitamin E a včelí vosk).

Gel – dubová kůra
Tradiční přípravek s obsahem standardního lihového extraktu kůry
dubu (Quercus robur), získaného
šetrným postupem zaručujícím

vysoký obsah účinných látek. Díky
tomu gel obsahuje široké spektrum
obsahových látek dubové kůry, čímž
je zaručena jeho vysoká a komplexní účinnost.
75 ml

Dubová kůra – mast
Tradiční přípravek s obsahem extraktu kůry dubu (Quercus robur),
získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký obsah účinných

látek. Osvědčený masťový základ
napomáhá zvláčnění a promaštění
kůže v místě aplikace.
Podle potřeby použijte několikrát
denně.
50 ml

150 ml
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Ferrofruit®

Přípravek obsahuje organicky vázané železo,
které je velmi dobře vstřebatelné a má dobré chuťové vlastnosti.
Ferrofruit®
Doplněk stravy v tekuté formě
Železo
• přispívá k normální tvorbě červených
krvinek a hemoglobinu • přispívá k normální funkci imunitního systému • přispívá
ke snížení míry únavy a vyčerpání
Ferrofruit® je vhodný pro doplnění železa:
• při zvýšené únavě a rekonvalescenci
• pro dárce krve • pro ženy v období menstruace • pro děti v období růstu • pro
dospívající • pro starší lidi

Flatol®

Složení: invertní cukr, čištěná voda, višňová šťáva (višňová šťáva koncentrát, voda),
jablečná šťáva (jablečná šťáva koncentrát, voda), regulátor kyselosti (L-askorbát
sodný, L-askorbová kyselina), glukonan železnatý (Fe2+), konzervant (sorban
draselný).
Složení

v 1/2 lžičky

v 1 lžičce % RHP* v 1 lžičce
0,5 g
0,3 g
7 mg

nestanoveno
nestanoveno
50 %

300 g

Kapsle Flatol® obsahují simethicon a fenyklovou silici.
Flatol® kapsle
Doplněk stravy
Fenykl
• pomáhá při nadýmání a břišních křečích
• podporuje trávení a vylučování
Složení: simethicon, želatina, fenyklová silice, zvlhčující látka
(glycerol), čištěná voda, barviva (oxid železa žlutý, oxid titaničitý)
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ve 100 g

višňová šťáva
8g
0,25 g
jablečná šťáva
5g
0,15 g
železo (Fe2+)
111 mg 3,5 mg (25 % RHP*)
*RHP – referenční hodnota příjmu
1 lžička = 5 ml.
Balení obsahuje ~ 47 porcí.

Doporučené dávkování:
Děti od 3 let ½ kávové lžičky (2,5 ml) 1x denně. Děti
od 4 let 1 kávovou lžičku (5 ml) 1x denně. Děti od 12 let
a dospělí 1 kávovou lžičku (5 ml) 1 – 2x denně. Podávat
30 – 60 min před jídlem nebo 2 h po jídle. Pití kávy a čaje
nepříznivě ovlivňuje vstřebávání železa.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nevhodné pro osoby trpící hemochromatózou.
Ukládejte mimo dosah dětí. Není vhodné pro děti do 3 let.
Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte
přípravek dobře uzavřený v chladu a temnu.

Složení
ve 100 g v 1 kapsli
			
simethicon
51,6 g
fenyklová silice
16,1 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

% RHP*
v 1 kapsli

80 mg nestanoveno
25 mg nestanoveno

Doporučené dávkování:
1 kapsli maximálně 4krát denně, nejlépe během jídla nebo po jídle, případně před spaním. Přípravek je určen pouze pro krátkodobé
použití v období zvýšené tvorby střevních plynů.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.
Hmotnost obsahu: 7,4 g
50 kapslí

Glycerinové čípky

Glycerin obsažený v čípku podporuje vyprazdňování střev, změkčení a zvlhčení stolice,
zvětšuje její objem v dolní části tlustého střeva a usnadňuje její vylučování.

Glycerinové čípky 2,2 g

Glycerinové čípky dětské 1,0 g

Zdravotnický prostředek

Zdravotnický prostředek

Složení: Glycerin, Sodium Stearate, Aqua

Složení: Glycerin, Sodium Stearate, Aqua

Dávkování: Dospělí a děti starší 12 let 1 čípek denně.
Způsob použití: Před použitím uvolněte čípek roztržením folie
nad špičkou čípku. Zaveďte čípek do konečníku zašpičatělou částí
napřed. Účinek se dostaví nejpozději do 30 minut po použití.

Dávkování: Děti od jednoho roku 1 čípek denně.
Způsob použití: Před použitím uvolněte čípek roztržením folie
nad špičkou čípku. Zaveďte čípek do konečníku zašpičatělou částí
napřed. Účinek se dostaví nejpozději do 30 minut po použití.

Skladujte mimo dosah dětí.  

Skladujte mimo dosah dětí.   
12 čípků

Hyalosan
Zdravotnické prostředky a kosmetika řady Hyalosan obsahují biologicky
účinnou kyselinu hyaluronovou, případně také i kyselinu mléčnou.
Kyselina hyaluronová je důležitou přirozenou součástí řady tkání lidského
těla včetně kůže a sliznic. V prostředí pochvy vytváří ochranný gel, který
bezprostředně chrání a zvlhčuje sliznici, podporuje přirozené mechanismy
zvlhčení vaginální sliznice a urychluje přirozený proces její regenerace.
Působí také preventivně proti ztenčení vaginální sliznice a podporuje její
obnovu v období přirozené nebo chemoterapií či chirurgickým zákrokem
vyvolané menopauzy. Kyselina mléčná je za fyziologických podmínek
produkována bakteriemi, které kolonizují vaginální sliznici. Zajišťuje kyselé
prostředí pochvy, kterým zpětně podporuje růst této přirozené bakteriální
mikroflóry a zároveň vytváří nepříznivé podmínky pro výskyt nežádoucích
mikroorganismů.

12 čípků

Hyalosan
vaginální čípky
Zdravotnický prostředek
Hyalosan vaginální čípky s kyselinou
hyaluronovou udržují přirozeně vlhké
prostředí vaginální sliznice. Používají se
na podporu regenerace a obnovu jejího
přirozeného stavu při potížích způsobených vaginální suchostí a atrofií vaginální sliznice.
Dávkování:
1 vaginální čípek denně po dobu 10 dnů
nebo dle doporučení vašeho lékaře.
Při léčbě vaginální suchosti, způsobené menopauzou, aplikujte prvních 1020 dnů 1 vaginální čípek denně, jako
následnou dlouhodobou léčbu pak 1
vaginální čípek 2krát týdně. Hyalosan

vaginální čípky jsou určeny pouze k vaginálnímu
použití.
Ukládejte mimo dosah dětí.
1 balení obsahuje 10 vaginálních čípků
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Hyalosan vaginální gel
Zdravotnický prostředek
Hyalosan vaginální gel s kyselinou hyaluronovou
udržuje přirozeně vlhké a díky obsahu kyseliny
mléčné mírně kyselé prostředí vaginální sliznice. Používá se na podporu regenerace a obnovu
přirozeného stavu vaginální sliznice při potížích
způsobených:
• vaginální suchostí spojenou s hormonálními
změnami ve všech fázích života ženy, především v období menopauzy, po porodu, při kojení, po chemoterapii a radioterapii, či gynekologických operacích
• atrofií vaginální sliznice a epitelu, projevující
se svěděním, pálením, zarudnutím, nebo nepříjemnými pocity při pohlavním styku.
Lze ho použít i jako lubrikační gel při nedostatečném zvlhčení při pohlavním styku. Určen pouze
k vaginálnímu použití.

Hyalosan lubrikační gel
Zdravotnický prostředek
Hyalosan lubrikační gel s kyselinou hyaluronovou
je zdravotnický prostředek pro zachování přirozené
vlhkosti vaginální sliznice a pro zpříjemnění a obohacení intimních prožitků. Kyselina hyaluronová
podporuje přirozené mechanismy zvlhčení vaginální sliznice. Lubrikační gel Hyalosan odstraňuje
nepříjemné bolestivé pocity při nedostatečném
zvlhčení a zároveň podporuje regeneraci a obnovu
přirozeného stavu vaginální sliznice. Lze jej použít společně s kondomem. Lubrikační gel je také
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Návod k použití: Před použitím si důkladně
umyjte ruce a zkontrolujte neporušenost ochranné fólie tuby. Po vyjmutí tuby z ochranné fólie
odstraňte uzávěr vaginálního aplikátoru. Aplikujte
vleže. Vložte aplikátor co nejhlouběji do pochvy
a stiskem vytlačte obsah tuby. Aplikátor vyjměte
za stálého stisku, aby se gel nenasál zpět do tuby.
Po aplikaci zůstaňte ještě několik minut vleže
na zádech, aby gel rovnoměrně pokryl sliznici pochvy. Na závěr si opět umyjte ruce.
Dávkování: Prvních deset dnů se používá 1 tubička denně, dále pak každý druhý až třetí den, nejméně po dobu 5 až 6 týdnů. Jako prevence potíží
je Hyalosan vaginální gel vhodný i pro dlouhodobé
používání v dávkování 1 až 2 tubičky týdně.
10 tub s aplikátorem á 7,5 ml

vhodný pro snadnější zavádění teploměru nebo
menstruačních tampónů do pochvy. Je založen
na vodní bázi, neobsahuje parfémy, oleje ani barviva. Nezanechává skvrny. Nevstřebává se do organismu. Nenahrazuje antikoncepci.
Návod na použití: Odstraňte fólii z uzávěru tuby,
vytlačte přiměřené množství přípravku a aplikujte
na již nasazený kondom nebo přímo na sliznici pohlavních orgánů.
Spotřebujte do 3 měsíců po otevření. Ukládejte
mimo dosah dětí.
50 ml

Hyalosan
intimní mycí gel
Jemný mycí gel s kyselinou hyaluronovou
a šetrnými aktivními mycími látkami pro
každodenní péči o intimní partie ženy. Gel
je určen k pravidelné intimní hygieně a díky
obsahu kyseliny mléčné udržuje přirozené
pH intimních partií.
Hyalosan mycí gel nevysušuje, ale naopak
účinkem kyseliny hyaluronové zklidňuje
a zanechává pokožku dokonale čistou, jemnou a přirozeně hydratovanou. Nezbytný pomocník pro intimní komfort každé ženy.
200 ml

Hyalosan intimní mycí pěna
pro ženy v šestinedělí
Jemná mycí pěna s kyselinou hyaluronovou,
extraktem z dubové kůry a šetrnými aktivními mycími látkami pro každodenní péči
o intimní partie ženy v období šestinedělí.
Pěna je určena k pravidelné intimní hygieně
a díky obsahu kyseliny mléčné udržuje přirozené pH intimních partií. Dubová kůra má
stahující účinky na pokožku, čímž urychluje
její přirozenou regeneraci.
Nevysušuje, ale naopak účinkem kyseliny
hyaluronové zklidňuje a zanechává pokožku
dokonale čistou, jemnou a přirozeně hydratovanou.
Nezbytný pomocník pro intimní komfort každé ženy.
150 ml

Klimakterin®

V těle ženy se během jejího života odehrává řada změn.
Ačkoli jsou většinou očekávané, nepřijímá je žena vždy
s nadšením. Mnohé změny ji totiž mohou pořádně potrápit.

Klimakterin® bylinný čaj
při menopauze
Doplněk stravy
Jetel luční
• pomáhá ženám zvládat projevy spojené s menopauzou (pocity horka, pocení, neklid)
Meduňka
• přispívá k optimální relaxaci a k dobrému a klidnému odpočinku • pomáhá udržovat pozitivní náladu
Měsíček
• podporuje osvěžení a pročištění těla • přispívá
k optimální relaxaci
Levandule
• podporuje klidný spánek • přispívá k duševní
pohodě a přirozenému komfortu při menopauze

Složení
ve 100 g obsah
% RHP*
		 1 sáčku v 1 sáčku
květ jetele lučního (Trifolium pratense) 53 g 795 mg nestanoveno
nať meduňky (Melissa officinalis)
23 g 345 mg nestanoveno
květ měsíčku lékařského
(Calendula officinalis flos)
15 g 225 mg nestanoveno
květ levandule lékařské
(Lavandula officinalis flos)
9 g 135 mg nestanoveno
*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g
Příprava: 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se
vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se
připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.
Doporučené dávkování: 2 – 3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu.
Není vhodný pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy. Není určeno pro
ženy po prodělané rakovině prsu a dělohy. Ukládejte mimo dosah dětí.  
Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto
20 nálevových sáčků

Klimakterin® kapsle
Doplněk stravy
Přípravek s obsahem izoflavonů z červeného jetele
a sóji a vitaminu D pro ženy v období menopauzy.
Jetel luční
• pomáhá ženám zvládat projevy spojené s menopauzou (pocity horka, pocení, neklid, podrážděnost)
Vitamin D
• přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku
a fosforu
• přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů
Složení: rybí olej, želatina, extrakt jetele lučního, kokosový olej,
zvlhčující látka (glycerol), palmový olej, extrakt sóji, čištěná voda,
zvlhčující látka (sorbitol), emulgátor (sójový lecitin), vitamin D (cholekalciferol), barviva (oxid titaničitý, karmín, oxid železa černý)

Složení
ve 100 g
v 1 kapsli
% RHP*
			 v 1 kapsli
extrakt jetele lučního

10,42 g

75 mg
(z toho izoflavony
30 mg) nestanoveno
extrakt sóji
3,47 g
25 mg
(z toho izoflavony
10 mg) nestanoveno
vitamin D (cholekalciferol) 280 μg
2 μg
40 %
rybí olej (18 % EPA, 12 % DHA) 41,67 g
300 mg nestanoveno
*RHP – referenční hodnota příjmu
Doporučené dávkování: 2 kapsle denně.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu.
Není vhodný pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy. Neužívejte při
poruchách krevní srážlivosti nebo užíváte-li jakékoliv léky ovlivňující
krevní srážlivost. Není určeno pro ženy po prodělané rakovině prsu
a dělohy. Ukládejte mimo dosah dětí.
Hmotnost obsahu: 41,0 g
60 kapslí
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Koňské balzámy

Koňské balzámy obsahují vyváženou kombinaci
standardizovaných bylinných extraktů a éterických olejů.
Jsou vhodné pro masáže při únavě svalů a končetin.

Koňský balzám hřejivý
Koňský balzám hřejivý obsahuje vyváženou kombinaci standardizovaných bylinných extraktů
(z kaštanu koňského, komonice lékařské, měsíčku
lékařského, vilínu virginského, prhy arniky a heř-

Koňský balzám chladivý
Koňský balzám chladivý obsahuje vyváženou
kombinaci standardizovaných bylinných extraktů
(z kaštanu koňského, komonice lékařské, měsíčku
lékařského, vilínu virginského, prhy arniky a heř-

IchthyoCare
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mánku pravého), éterických olejů (silice jedlová,
borovicová, eukalyptová, mátová, levandulová
a tymiánová) a dalších látek s hřejivým účinkem.
Je vhodný pro masáže při únavě svalů a končetin.
250 ml

mánku pravého), éterických olejů (silice jedlová,
borovicová, eukalyptová, mátová, levandulová
a tymiánová) a dalších látek s chladivým účinkem.
Je vhodný pro masáže při únavě svalů a končetin.
250 ml

Bílý ichthamol, účinná složka přípravků IchthyoCare Dr. Müller Pharma, je světlá forma
sulfonovaného břidlicového oleje. Zatímco k neutralizaci běžného tmavého ichthamolu se používá
amoniak a produkt potom obsahuje jeho nezanedbatelné množství, bílý ichthamol je neutralizován
organismu bližšími sodnými ionty a neobsahuje žádnou volnou bázi, která by mohla přispívat
k dráždění pokožky. Jeho předností je lepší rozpustnost ve vodě, vyšší čistota, a tedy světlejší
barva a lepší dermální snášenlivost. Je také aktivnější vůči kvasinkám a plísním, které jsou jedním
z původců lupovitosti pokožky hlavy.

IchthyoCare
šampon proti lupům

Je vhodný také jako podpůrný prostředek k péči
o pokožku hlavy při lupénce.

Šampon s bílým ichthamolem se díky příznivému
působení doporučuje používat k péči o pokožku
hlavy při nadměrném maštění hlavy spojeném se
svěděním a zvýšenou tvorbou lupů.

Použití: Přiměřené množství šamponu naneste
na mokré vlasy a masírujte pokožku vlasové části
hlavy až do vytvoření pěny. Nechte alespoň chvíli
působit, poté vlasy a pokožku důkladně oplách-

něte. Pro dosažení optimálního účinku je třeba
aplikovat šampon s bílým ichthamolem 2 až 3krát
týdně po dobu asi 4 až 6 týdnů. Po této době je
vhodné používat šampon s bílým ichthamolem
pravidelně 1krát týdně.
100 ml
200 ml

IchthyoCare mast

IchthyoCare pasta
Pasta s bílým ichthamolem 5 % je vhodná jako
prostředek následné péče o problémovou pokožku.
Vzhledem k obsahu oxidu zinečnatého pasta velmi
dobře působí při svědění. Je velmi dobře snášena.
Přípravek nevyžaduje konzervaci.
30 ml

Mast s bílým ichthamolem 4 % je vhodná jako
prostředek následné péče o problémovou pokožku,
při svědění pokožky nebo zarudnutí po působení
slunečního záření. Doporučuje se tam, kde je třeba
promaštění pokožky. Je velmi dobře snášena.
Přípravek nevyžaduje konzervaci.
30 ml

IchthyoCare mycí pěna
Mycí pěna s bílým ichthamolem 3 % je přípravek
následné péče pro čištění pokožky při dermatologických obtížích (např. při akné nebo lupénce).
Je vhodná pro mytí suché pokožky a je výborně
snášena i při dlouhodobé aplikaci na pokožku celého těla.
Pro dosažení optimálního účinku aplikujte 2 – 3x
denně po dobu asi 4 až 6 týdnů.

Mýdlo s obsahem 2,5 % bílého ichthamolu je přípravek pro čištění pokožky s problémy spojenými
se vznikem svědivých ložisek při různých dermatologických obtížích.

100 ml

90 g

IchthyoCare mýdlo
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Lesněnky®

Lesněnky® jsou bonbony určené k rozpouštění v ústech
pro svěží dech a pravidelnou ústní hygienu. Mají příjemnou
chuť díky obsahu včelího medu a mentolu. Všechny
obsahují vitamin C, osvěžují dech a zanechávají lahodnou
chuť v ústní dutině.
Na trhu jsou tři druhy Lesněnek:
• s exotickým eukalyptovým olejem
• s chladivou silicí máty peprné
• s osvěžující vůní českého lesa s extraktem
z borovice a smrku

Lesněnky® drops máta

Lesněnky® drops jehličí

Lesněnky® drops máta – bonbony
pro osvěžení dechu s mátou.

Lesněnky® drops jehličí – bonbony
pro osvěžení dechu s jehličím.

Lesněnky® drops eukalyptus – bonbony
pro osvěžení dechu s eukalyptem.

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med,
kyselina L-askorbová, silice máty peprné (3 mg v 1 dropsu),
menthol, anethol, barvivo (chlorofyl)
Balení obsahuje ~ 9 porcí, 1 porce = 1 drops

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med,
extrakt borovice 10 mg v 1 dropsu (borovicové jehličí, glukózový sirup), extrakt smrku 10 mg v 1 dropsu (smrkové jehličí,
sacharóza), kyselina L-askorbová, borovicová silice (4 mg
v 1 dropsu), menthol, anethol, barviva (extrakt z kopřivy
a špenátu)

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med,
eukalyptový olej (17 mg v 1 dropsu), kyselina L-askorbová,
menthol, anethol, barvivo (extrakt z kopřivy a špenátu)

Hmotnost obsahu: 13,7 g
9 kusů

Lesněnky® drops eukalyptus

Balení obsahuje ~ 9 porcí, 1 porce = 1 drops
Hmotnost obsahu: 13,7 g
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9 kusů

Balení obsahuje ~ 9 porcí, 1 porce = 1 drops
Hmotnost obsahu: 13,7 g
9 kusů

Lubrikační
gely
Ty&Já®
Lubrikační přípravek je pomalu tekoucí
až polotuhý gel s vysokým obsahem
vody určený k aplikaci na pohlavní
orgány před pohlavním stykem.
Moderní lubrikační gely obsahují jako
kluznou látku hydroxyethylcelulózu
– modifikovanou přírodní celulózu,
která nemá žádné vedlejší účinky
a nepoškozuje prezervativy. Použitím
gelu se zvyšuje kluznost a tím se
omezí vznik mikrotraumat (drobných
oděrek), ke kterým obvykle při
sexuálním styku dochází. Zvlhčení
pohlavních orgánů při vzrušení
je jednou z podmínek zdárného
průběhu pohlavního styku a dosažení
orgasmu u ženy. Vhodný lubrikační gel
zpříjemní intimní chvíle. Máte-li však
během styku bolesti, je třeba, aby
lékař vyloučil onemocnění.

Ty&Já® lubrikační gel
parfémovaný vůní broskve

Ty&Já lubrikační gel
s olejem čajovníku
australského
®

Lubrikační gel Ty&Já® s olejem čajovníku australského je prostředek pro
zpříjemnění a obohacení intimních prožitků a odstranění nepříjemných pocitů
při nedostatečném zvlhčení. Je založen
na vodní bázi, neobsahuje barviva. Nezanechává skvrny. Nevstřebává se do organismu. Nenahrazuje antikoncepci!
50 ml
100 ml

Ty&Já® lubrikační gel
neparfémovaný
Zdravotnický prostředek
Lubrikační gel Ty&Já® neparfémovaný
je přípravek pro zachování přirozené
vlhkosti vaginální sliznice a pro zpříjemnění a obohacení intimních prožitků.
Odstraňuje nepříjemné bolestivé pocity
při nedostatečném zvlhčení sliznice. Lze
jej použít společně s kondomem. Lubrikační gel je také vhodný pro snadnější
zavádění teploměru nebo menstruačních tamponů do pochvy a měření rektální teploty. Je založen na vodní bázi,
neobsahuje parfémy, oleje a barviva.
Má neutrální chuť. Nezanechává skvrny.
Nevstřebává se do organismu. Nenahrazuje antikoncepci!
50 ml
100 ml

Zdravotnický prostředek
Lubrikační gel Ty&Já® parfémovaný vůní
broskve je přípravek pro zachování přirozené vlhkosti vaginální sliznice a pro zpříjemnění a obohacení intimních prožitků.
Odstraňuje nepříjemné bolestivé pocity
při nedostatečném zvlhčení sliznice. Lze

Ty&Já® lubrikační gel
parfémovaný vůní jahody
Zdravotnický prostředek
Lubrikační gel Ty&Já® parfémovaný vůní
jahody je přípravek pro zachování přirozené vlhkosti vaginální sliznice a pro zpříjemnění a obohacení intimních prožitků.
Odstraňuje nepříjemné bolestivé pocity
při nedostatečném zvlhčení sliznice. Lze

jej použít společně s kondomem. Lubrikační gel je také vhodný pro snadnější
zavádění teploměru nebo menstruačních
tamponů do pochvy a měření rektální
teploty. Je založen na vodní bázi, neobsahuje oleje a barviva. Nezanechává
skvrny. Nevstřebává se do organismu.
Nenahrazuje antikoncepci!
100 ml

jej použít společně s kondomem. Lubrikační gel je také vhodný pro snadnější
zavádění teploměru nebo menstruačních
tamponů do pochvy a měření rektální teploty. Je založen na vodní bázi, neobsahuje
oleje a barviva. Nezanechává skvrny. Nevstřebává se do organismu. Nenahrazuje
antikoncepci!
100 ml

Ty&Já® lubrikační gel
silikonový
Zdravotnický prostředek
Lubrikační gel Ty&Já® Dr. Müller
Pharma je zdravotnický prostředek na silikonové bázi pro intenzivní prodloužení a zpříjemnění
intimních chvil. Odstraňuje nepříjemné pocity při nedostatečném zvlhčení sliznice. Lze jej

použít společně s kondomem.
Účelem kondomu je snížit riziko
nákazy sexuálně přenosnými nemocemi a AIDS a ochránit proti
početí. Lubrikační gel je také
vhodný pro snadnější zavádění
teploměru a měření rektální teploty. Nenahrazuje antikoncepci. Může zpomalovat spermie.
Může zanechávat skvrny.
50 ml
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Müllerovy pastilky®

Oblíbené originální Müllerovy pastilky® se liší podle obsažených vyvážených
kombinací bylinných extraktů. Jejich chuťové vlastnosti zlepšuje obsah medu
a vitaminu C. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Müllerovy pastilky® jsou vhodné pro dospělé
a většina i pro děti a lze je výhodně kombinovat s Müllerovými sirupy®.

Müllerovy pastilky® se šalvějí
a vitaminem C (krk)
Doplněk stravy
Šalvěj lékařská • podporuje normální funkci
dýchacího systému • napomáhá k přirozené obranyschopnosti • osvěžuje dech a zpříjemňuje pocit
v ústech
Vitamin C • přispívá k normální funkci imunitního
systému • přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Müllerovy pastilky®se šalvějí
a vitaminem C – BEZ CUKRU
Doplněk stravy se sladidlem
Šalvěj lékařská • podporuje normální funkci
dýchacího systému • napomáhá k přirozené obranyschopnosti • osvěžuje dech a zpříjemňuje pocit
v ústech
Vitamin C • přispívá k normální funkci imunitního
systému • přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Müllerovy pastilky®
s islandským lišejníkem
a vitaminem C (hlasivky)
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Doplněk stravy
Islandský lišejník • podporuje normální funkci
dýchacího systému • napomáhá k přirozené obranyschopnosti
Vitamin C • přispívá k normální funkci imunitního
systému • přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt listu šalvěje lékařské [čištěná voda, šalvěj lékařská (Salvia officinalis L.),
maltitol], výtažek směsi bylin (čištěná voda, směs bylin, včelí med),
včelí med, kyselina L-askorbová, esenciální olej šalvěje lékařské,
menthol, anethol
Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce
extrakt listu šalvěje lékařské 1,5 g
kyselina L-askorbová
(vitamin C)
240 mg

37,5 mg nestanoveno
6 mg

7,5 %

Složení: isomalt, extrakt listu šalvěje lékařské [čištěná voda, šalvěj
lékařská (Salvia officinalis L.)], výtažek směsi bylin (čištěná voda, směs
bylin), kyselina L-askorbová, esenciální olej šalvěje lékařské, sladidlo
(acesulfam K), menthol, anethol
Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce
extrakt listu šalvěje
kyselina L-askorbová
(vitamin C)

1,5 g
240 mg

37,5 mg nestanoveno
6 mg

7,5 %

esenciální olej
šalvěje lékařské
180 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu

4,5 mg nestanoveno

Doporučené dávkování: dospělí 6krát denně a děti od 3 let
3krát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou
stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Není vhodné pro těhotné
a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.
12 pastilek • hmotnost obsahu 28,5 g
24 pastilek • hmotnost obsahu 57 g.5
36 pastilek • hmotnost obsahu 85,5 g

esenciální olej
šalvěje lékařské
180 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu

4,5 mg nestanoveno

Doporučené dávkování: Dospělí 6krát denně a děti od 3 let 3krát
denně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není
vhodný pro děti do 3 let. Není vhodné pro těhotné a kojící ženy.
Ukládejte mimo dosah dětí.
36 pastilek • hmotnost obsahu 85,5 g

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt pukléřky
islandské, [maltitol, čištěná voda, pukléřska islandská (Cetraria
islandica)], výtažek směsi bylin (čištěná voda, směs bylin, včelí
med), včelí med, kyselina L-askorbová, menthol, anethol, eukalyptový olej
Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce
extrakt pukléřky islandské
1,5 g
kyselina L-askorbová (vitamin C) 240 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu

37,5 mg nestanoveno
6 mg
7,5 %

Doporučené dávkování: dospělí 6krát denně a děti od 3 let
3krát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
12 pastilek • hmotnost obsahu 28,5 g
24 pastilek • hmotnost obsahu 57 g.5
36 pastilek • hmotnost obsahu 85,5 g

Müllerovy pastilky® s islandským
lišejníkem a vitaminem C
(hlasivky) – BEZ CUKRU
Doplněk stravy se sladidlem
Islandský lišejník
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• napomáhá k přirozené obranyschopnosti
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Müllerovy pastilky®
s kajeputovým olejem
(krk a ústa)
Doplněk stravy
Kajeputový olej
• podporuje imunitní systém a přirozenou obranyschopnost těla
• osvěžuje dech a zpříjemňuje pocit v ústech

Müllerovy pastilky®
s olejem čajovníku australského
(krk a ústa)
Doplněk stravy
Olej čajovníku australského
• osvěžuje dech a zpříjemňuje pocit v ústech
• napomáhá k normální funkci dýchacího systému
• přispívá k normální obranyschopnosti a je přirozený antioxidant

Složení: isomalt, extrakt pukléřky islandské [čištěná voda, pukléřka islandská (Cetraria islandica)], výtažek směsi bylin (čištěná
voda, směs bylin), kyselina L-askorbová, anethol, sladidlo (acesulfam K), menthol.
Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce
extrakt pukléřky islandské
1,5 g
kyselina L-askorbová
(vitamin C)
240 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu

Doporučené dávkování: Dospělí 6krát denně a děti od 3 let
3krát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není
vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
36 pastilek • hmotnost obsahu 85,5 g

37,5 mg nestanoveno
6 mg

7,5 %

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), kajeputový olej,
silice máty peprné

Doporučené dávkování: 3krát denně, nejlépe po jídle, rozpustit
v ústech 1 – 2 pastilky.

Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen
pro děti do 12 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

kajeputový olej
(Melaleuca leucadendra) 1,0 g
silice máty peprné
(Mentha piperita)
0,5 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

25,0 mg

nestanoveno

12,5 mg

nestanoveno

24 pastilek • hmotnost obsahu 57 g

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), olej čajovníku australského, silice máty peprné

Doporučené dávkování: 3krát denně, nejlépe po jídle, rozpustit
v ústech 1 – 2 pastilky.

Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není určeno dětem.
Ukládejte mimo dosah dětí.

olej čajovníku australského
(Tea Tree Oil,
Melaleuca alternifolia)
1,0 g
silice máty peprné
(Mentha piperita)
0,5 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

24 pastilek • hmotnost obsahu 28,5 g

25,0 mg nestanoveno
12,5 mg nestanoveno
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Müllerovy pastilky®
s echinaceou
a vitaminem C (imunita)
Doplněk stravy
Třapatka nachová
• podporuje normální funkci horních cest dýchacích
• přispívá ke správné funkci imunitního systému
a podporuje přirozenou obranyschopnost
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Müllerovy pastilky®
s jitrocelem, mateřídouškou
a vitaminem C (průdušky)
Doplněk stravy
Jitrocel kopinatý a Mateřídouška úzkolistá
podporují normální funkci dýchacího systému
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt listu jitrocele kopinatého [glukózový sirup, jitrocel kopinatý (Plantago

Müllerovy pastilky®
se zázvorem
a vitaminem C (zahřátí)
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Doplněk stravy
Zázvor
• napomáhá k normální činnosti dýchacích cest
• napomáhá k přirozené obranyschopnosti
• přispívá k normálnímu trávení a normální hladině cukru v krvi
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt třapatky
nachové [glukózový sirup, čištěná voda, třapatka nachová (Echinacea purpurea)], výtažek směsi bylin (čištěná voda, směs bylin, včelí
med), včelí med, kyselina L-askorbová, anethol, menthol.

Doporučené dávkování: dospělí 6x denně a děti od 3 let
3x denně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce

24 pastilek • hmotnost obsahu 57 g

extrakt třapatky nachové
(Echinacea purpurea)
1,5 g
kyselina L-askorbová
(vitamin C)
240 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

37,5 mg nestanoveno
6 mg

7,5 %

lanceolata L.), čištěná voda], extrakt natě mateřídoušky úzkolisté
[čištěná voda, glukózový sirup, mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum L.)], esenciální olej tymiánu, včelí med, výtažek směsi bylin
(čištěná voda, směs bylin, včelí med), kyselina L-askorbová, menthol

Doporučené dávkování: dospělí 6krát denně a děti od 3 let
3krát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Složení
ve 100 g v 1 pastilce % RHP*
			 v 1 pastilce

12 pastilek • hmotnost obsahu 28,5 g
24 pastilek • hmotnost obsahu 57 g.5
36 pastilek • hmotnost obsahu 85,5 g

extrakt listu
jitrocele kopinatého
0,8 g
extrakt natě
mateřídoušky úzkolisté
0,8 g
kyselina L-askorbová
(vitamin C)
240 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu

20 mg nestanoveno
20 mg nestanoveno
6 mg

7,5 %

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, kyselina
L-askorbová, extrakt zázvoru
Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce
extrakt zázvoru
(poměr extrakt : droga = 1 : 20)
(tzn. 1 g extraktu odpovídá
20 g suchého kořene
zázvoru)
100 mg
kyselina L-askorbová
(vitamin C)
480 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

2,5 mg nestanoveno
12 mg

15 %

Doporučené dávkování: dospělí každé 3 – 4 hodiny 1 pastilku, max. 6 pastilek denně rozpustit v ústech, děti 10 – 15 let
max. 5 pastilek denně, děti 3 – 10 let, těhotné a kojící ženy
max. 3 pastilky denně.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Těhotným a kojícím ženám se
doporučuje užívání přípravku konzultovat s lékařem nebo lékárníkem. Ukládejte mimo dosah dětí.
24 pastilek • hmotnost obsahu 57 g

Müllerovy pastilky®
PROPOLIS, ALOE VERA,
VITAMIN C
Doplněk stravy
Propolis
• přírodní včelí produkt
Aloe vera
• podporuje přirozenou obranyschopnost

Müllerovy pastilky®
PROPOLIS, ZÁZVOR,
VITAMIN C
Doplněk stravy
Propolis
• přírodní včelí produkt
Zázvor
• přispívá k normálnímu trávení a normální hladině cukru v krvi.
• přispívá k normální funkci dýchacího systému

Vitamin C
• přirozený antioxidant a přispívá k normální
funkci imunitního systému.
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt propolisu,
kyselina L-askorbová (vitamin C), včelí med, pomerančové aroma,
esenciální olej citronové trávy, extrakt aloe vera, menthol.
Složení
ve 100 g v 1 pastilce
			

% RHP*
v 1 pastilce

extrakt propolisu
kyselina L-askorbová
(vitamin C)

1,4 g

35 mg

nestanoveno

0,8 g

20 mg

25 %

Vitamin C
• přirozený antioxidant a přispívá k normální
funkci imunitního systému.
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt propolisu,
kyselina L-askorbová (vitamin C), regulátor kyselosti (kyselina
citronová), včelí med, citronové aroma, esenciální olej citronové
trávy, menthol, extrakt zázvoru.
Složení
ve 100 g v 1 pastilce
			

% RHP*
v 1 pastilce

extrakt propolisu

nestanoveno

1,4 g

35 mg

esenciální olej
citronové trávy
60 mg
1,5 mg
extrakt aloe vera
60 mg
1,5 mg**
*RHP – referenční hodnota příjmu
**Odpovídá 300 mg čerstvé šťávy z aloe vera

nestanoveno
nestanoveno

Doporučené dávkování:
Dospělí 6x denně a děti od 6 do 12 let 4x denně rozpustit v ústech
1 pastilku. Není vhodný pro děti do 6 let.
Ukládejte mimo dosah dětí. Nenahrazuje pestrou stravu. Nepřekračujte doporučené dávkování.
24 pastilek • hmotnost obsahu 57 g

kyselina L-askorbová
(vitamin C)
0,8 g
20 mg
25 %
esenciální olej
citronové trávy
60 mg
1,5 mg
nestanoveno
extrakt zázvoru
40 mg
1 mg** nestanoveno
*RHP – referenční hodnota příjmu
**Odpovídá 20 mg čerstvého kořene zázvoru
Doporučené dávkování:
Dospělí 6x denně a děti od 6 do 12 let 4x denně rozpustit v ústech
1 pastilku. Není vhodný pro děti do 6 let.
Ukládejte mimo dosah dětí. Nenahrazuje pestrou stravu. Nepřekračujte doporučené dávkování.
24 pastilek • hmotnost obsahu 57 g

Müllerovy pastilky®
se zinkem a černým rybízem
BEZ CUKRU
Doplněk stravy se sladidlem
Zinek přispívá
• k normální funkci imunitního systému
• k udržení normálního stavu vlasů, nehtů a zraku

Složení: isomalt, šťáva z černého rybízu, aroma (černý rybíz), regulátor kyselosti (kyselina citronová), glukonát zinečnatý.

Doporučené dávkování: Dospělí 6krát denně a děti od 3 let
3krát denně rozpustit v ústech jednu pastilku.

Složení
ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není
vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

zinek
100 mg
šťáva z černého rybízu
12 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

2,5 mg
25 %
30 mg nestanoveno

12 pastilek • hmotnost obsahu 28,5 g
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Müllerovy sirupy®

Oblíbené Müllerovy sirupy® se liší podle obsahu extraktů a obsahují vitamin C.
Müllerovy sirupy® jsou připravovány s islandským lišejníkem, s jitrocelem
a mateřídouškou, s jitrocelem a medem, s mateřídouškou či s echinaceou.
Mnohé z nich jsou také bez cukru. Müllerovy sirupy® jsou vhodné pro dospělé i děti
a lze je výhodně kombinovat s Müllerovými pastilkami®.

Müllerův sirup®
s jitrocelem a vitaminem C
Doplněk stravy v tekuté formě
Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro
děti od 3 let.
Jitrocel
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k normální funkci imunitního systému
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání

Müllerův sirup®
s jitrocelem, medem
a vitaminem C
Doplněk stravy v tekuté formě
Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro
děti od 3 let.
Jitrocel
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k normální funkci imunitního systému
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání
Med
• zlepšuje chuťové vlastnosti sirupu
24

Složení: invertní cukr, čištěná voda, extrakt listu jitrocele kopinatého [voda, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), sorban
draselný], vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát sodný),
konzervant (sorban draselný).
Složení
ve 100 g v 1 porci
			
extrakt odpovídající sušenému listu
jitrocele kopinatého
2,1 g
vitamin C
300 mg

% RHP*
v 1 porci

136,5 mg nestanoveno
19,5 mg
24,4 %

Doporučené dávkování: pro dospělé 3–5x denně 1 kávovou
lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo
nebo do nápoje.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup
dobře uzavřený v chladu a temnu.
130 g
320 g

*RHP – referenční hodnota příjmu
1 porce = 5 ml
Balení 130 g obsahuje ~ 20 porcí.
Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.

Složení: invertní cukr, čištěná voda, včelí med, extrakt listu jitrocele kopinatého [voda, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata),
sorban draselný], vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát
sodný), konzervant (sorban draselný).
Složení
ve 100 g v 1 porci
			
extrakt odpovídající sušenému listu
jitrocele kopinatého
2,7 g
med
10 g
vitamin C
300 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu
1 porce = 5 ml
Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.

% RHP*
v 1 porci

175,5 mg nestanoveno
650 mg nestanoveno
19,5 mg
24,5 %

Doporučené dávkování: pro dospělé 3 – 5x denně 1 kávovou
lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo
nebo do nápoje.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup
dobře uzavřený v chladu a temnu.
320 g

Müllerův sirup®
s jitrocelem a vitaminem C
BEZ CUKRU

BEZ U
CUKR

Doplněk stravy se sladidly v tekuté formě
Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro
děti od 3 let.
Jitrocel
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k normální funkci imunitního systému
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání

Müllerův sirup®
s echinaceou a vitaminem C
Doplněk stravy v tekuté formě
Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro
děti od 12 let.
Echinacea
• přispívá k přirozené obranyschopnosti těla
a normální funkci imunitního systému
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání
Složení: invertní cukr, čištěná voda, extrakt natě třapatky
nachové [třapatka nachová (Echinacea purpurea), glukóza], vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát sodný), konzervant
(sorban draselný).

Složení: čištěná voda, sladidlo (maltitol), extrakt listu jitrocele
kopinatého [voda, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), sorban draselný], vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát sodný), zahušťovadlo (xanthan), sladidlo (acesulfam K), konzervant
(sorban draselný).
Složení
ve 100 g v 1 porci
			

% RHP*
v 1 porci

extrakt odpovídající sušenému listu
jitrocele kopinatého
2,57 g 141,75 mg nestanoveno
vitamin C
300 mg 15,8 mg
19,7 %
*RHP – referenční hodnota příjmu
1 porce = 5 ml
Balení 260 g obsahuje ~ 49 porcí.


Složení
ve 100 g v 1 porci
			
extrakt odpovídající sušené nati
třapatky nachové
2,8 g
vitamin C
300 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu
1 porce = 5 ml
Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.

Doporučené dávkování: pro dospělé 3–5x denně 1 kávovou
lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně
přímo nebo do nápoje. Nadměrná konzumace může vyvolat
projímavé účinky
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou
stravu. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní
styl. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup
dobře uzavřený v chladu a temnu.
260 g

% RHP*
v 1 porci

182 mg nestanoveno
19,5 mg
24,4 %

Doporučené dávkování: děti od 12 let a dospělí 3 – 5x denně
1 kávovou lžičku (5 ml) sirupu denně přímo nebo do nápoje.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup
dobře uzavřený v chladu a temnu.
320 g
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Müllerův sirup®
s islandským lišejníkem
a vitaminem C
Doplněk stravy v tekuté formě
Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro
děti od 3 let.
Islandský lišejník
• napomáhá k normální činnosti dýchacích cest
• napomáhá k přirozené obranyschopnosti
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání

Müllerův sirup®
s mateřídouškou
a vitaminem C
Doplněk stravy v tekuté formě
Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro
děti od 3 let.
Mateřídouška
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí
• podporuje přirozené trávení
Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání

26

Složení: invertní cukr, čištěná voda, extrakt stélky pukléřky
islandské [pukléřka islandská (Cetraria islandica), glukóza],
vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát sodný), konzervant
(sorban draselný).
Složení
ve 100 g v 1 porci
			

% RHP*
v 1 porci

extrakt odpovídající sušené stélce
pukléřky islandské
3,2 g 210,4 mg nestanoveno
vitamin C
300 mg 19,5 mg
24,4 %
*RHP – referenční hodnota příjmu
1 porce = 5 ml
Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.

Složení: invertní cukr, čištěná voda, extrakt natě mateřídoušky
úzkolisté [voda, mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum),
sorban draselný], vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát
sodný), konzervant (sorban draselný).
Složení
ve 100 g
v 1 porci
			
extrakt odpovídající sušené nati
mateřídoušky úzkolisté
2,76 g
vitamin C
300 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu
1 porce = 5 ml
Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.

% RHP*
v 1 porci

179,4 mg nestanoveno
19,5 mg
24,4 %

Doporučené dávkování: pro dospělé 3–5x denně 1 kávovou
lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo
nebo do nápoje.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup
dobře uzavřený v chladu a temnu.
320 g

Doporučené dávkování: pro dospělé 3 – 5x denně 1 kávovou
lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo
nebo do nápoje.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup
dobře uzavřený v chladu a temnu.
320 g

Přípravky pro děti

Na základě vyjádření Pediatrické společnosti
České lékařské společnosti jsou přípravky Müllerův dětský čaj®,
Müllerův dětský sirup® vhodné pro děti od 1 roku.

Müllerův dětský čaj®
s jitrocelem a mateřídouškou

1

od

u
rok

1

od

u

rok

Doplněk stravy
Na základě vyjádření Pediatrické společnosti České lékařské společnosti je přípravek vhodný pro
děti od 1 roku.
Jitrocel
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k normální funkci imunitního systému
Mateřídouška a tymián
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí
• podporuje přirozené trávení

Müllerův dětský sirup®
s jitrocelem, mateřídouškou
a vitaminem C
Doplněk stravy v tekuté formě
Müllerův dětský sirup® s jitrocelovým a mateřídouškovým extraktem a vitaminem C. Má výborné
chuťové vlastnosti.
Na základě vyjádření Pediatrické společnosti
České lékařské společnosti je vhodný pro děti
od 1 roku.
Jitrocel
• podporuje normální funkci dýchacího systému
přispívá k normální funkci imunitního systému
Mateřídouška
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí

Složení
ve 100 g
		

obsah
1 sáčku

mateřídoušková nať
(Thymus serpyllum L.)
45 g
675 mg
proskurníkový kořen
(Althaea officinalis)
30 g
450 mg
tymiánová nať
(Thymus vulgaris)
10 g
150 mg
jitrocelový list
(Plantago lanceolata)
5g
75 mg
stélka pukléřky islandské
(Cetraria islandica)
5g
75 mg
lékořicový kořen
(Glycyrrhiza glabra)
5g
75 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

% RHP*
v 1 sáčku

Příprava: 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se
vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj
se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

nestanoveno

Doporučené dávkování:
děti od 1 roku 1 šálek 1x denně, od 3 let 1 šálek 1 – 3x denně,
od 12 let a dospělí 1 šálek 3 – 5x denně. Obsah živin a energetická
hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto
20 nálevových sáčků

nestanoveno

Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání

Složení: invertní cukr, čištěná voda, extrakt nati mateřídoušky úzkolisté [voda, mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), sorban
draselný], extrakt listu jitrocele kopinatého [voda, jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata), sorban draselný], vitamin C (L-askorbová
kyselina, L-askorbát sodný), konzervant (sorban draselný).
Složení
ve 100 g v 1 porci
			

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Výrobek je vhodný pro těhotné i kojící ženy. Ukládejte mimo
dosah dětí.

% RHP*
v 1 porci

Doporučené dávkování: děti od 1 roku 1 kávovou lžičku (5 ml)
1x denně, od 3 let 1 kávovou lžičku 1 – 3x denně, od 12 let a dospělí 1 kávovou lžičku 3 – 5x denně.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl.
Výrobek je vhodný pro těhotné i kojící ženy. Ukládejte mimo dosah
dětí.
Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup
dobře uzavřený v chladu a temnu.
320 g

extrakt odpovídající sušenému listu
jitrocele kopinatého
0,81 g 52,65 mg nestanoveno
extrakt odpovídající sušené nati
mateřídoušky úzkolisté
1,6 g
104 mg nestanoveno
vitamin C
300 mg 19,5 mg
24,4 %
*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 porce = 5 ml
Balení 130 g obsahuje ~ 20 porcí.
Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.
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1

od

Dětský prsní balzám
u

rok

Šetrný přípravek pro péči o jemnou dětskou i jinou citlivou pokožku
s masťovým základem z bambuckého másla, včelího vosku a mandlového oleje. Obsažené rostlinné silice (borovicová, fenyklová,
tymiánová a hřebíčková) usnadňují dýchání při nachlazení a udržují
dýchací cesty průchodné.

Použití: Malé množství balzámu dle potřeby naneste na pokožku
hrudníku, zad a jemně vmasírujte do pokožky. Masáží se uvolní obsažené silice a prohřejí pokožku. Masáže přípravkem také zvláční
a zklidní jemnou pokožku dítěte. Při použití se vyhněte kontaktu
s očima.
Přípravek nevyžaduje konzervaci.
Vhodné pro děti od jednoho roku.
50 ml

Müllerovi medvídci®

Müllerovi medvídci® jsou s příchutí citronu, mandarinky
nebo černého rybízu a s vitaminem C.
Cucavé tablety ve tvaru medvídků jsou vhodné pro děti od 3 let.

Müllerovi medvídci®
tablety s příchutí maliny
a vitaminem C
Doplněk stravy se sladidlem
Cucavé tablety ve tvaru medvídků s vitaminem C,
vhodné pro děti od 3 let .
Vitamin C přispívá:
• k normální funkci imunitního systému
• k normální psychické činnost
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
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Složení: plnidlo (xylitol), vitamin C (kyselina L-askorbová,
L-askorbát sodný), protispékavá látka (stearan hořečnatý),
zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aroma malina,
protispékavá látka (koloidní oxid křemičitý), barvivo (suchý extrakt
červené řepy)
Složení
ve 100 g v 1 tabletě % RHP*
			 v 1 tabletě
vitamin C
13,3 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

200 mg

250 %

Doporučené dávkování:
děti od 3 do 6 let 1 tabletu denně, od 7 do 10 let 1 – 2 tablety
denně a dospělí a děti od 11 let 1 – 3 tablety denně nechat volně
rozpustit v ústech.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není
vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.  
Hmotnost obsahu: 64,1 g
45 tablet

Müllerovi medvídci®
tablety s příchutí citronu
a vitaminem C
Doplněk stravy se sladidlem
Cucavé tablety s příchutí citronu ve tvaru medvídků s vitaminem C.
Vitamin C přispívá:
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
• k normální psychické činnost

Müllerovi medvídci®
tablety s příchutí černého rybízu
a vitaminem C
Doplněk stravy se sladidlem
Cucavé tablety s příchutí černého rybízu ve tvaru
medvídků s vitaminem C.
Vitamin C přispívá:
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
• normální psychické činnosti

Müllerovi medvídci®
tablety s příchutí mandarinky
a vitaminem C
Doplněk stravy se sladidlem
Cucavé tablety s příchutí mandarinky ve tvaru
medvídků s vitaminem C.
Vitamin C přispívá:
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
• k normální psychické činnosti

Složení: plnidlo (xylitol), vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát sodný), protispékavá látka (stearan hořečnatý), zpevňující
látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aroma citron, protispékavá
látka (koloidní oxid křemičitý)

Doporučené dávkování:
děti od 3 do 6 let 1 tabletu denně, od 7 do 10 let 1 – 2 tablety
denně a dospělí a děti od 11 let 1 – 3 tablety denně nechat volně
rozpustit v ústech.

Složení
ve 100 g v 1 tabletě % RHP*
			 v 1 tabletě

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není
vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

vitamin C
13,3 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

200 mg

250 %

45 tablet

Složení: plnidlo (xylitol), vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát sodný), protispékavá látka (stearan hořečnatý), zpevňující
látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aroma černého rybízu, protispékavá látka (koloidní oxid křemičitý), barvivo (suchý extrakt
brusinky)
Složení
ve 100 g v 1 tabletě % RHP*
			 v 1 tabletě
vitamin C
13,3 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

Hmotnost obsahu: 64,1 g

200 mg

250 %

Doporučené dávkování:
děti od 3 do 6 let 1 tabletu denně, od 7 do 10 let 1 – 2 tablety
denně a dospělí a děti od 11 let 1 – 3 tablety denně nechat volně
rozpustit v ústech.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není
vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Hmotnost obsahu: 64,1 g
45 tablet

Složení: plnidlo (xylitol), vitamin C (L-askorbová kyselina, L-askorbát sodný), protispékavá látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka
(hydroxypropylmethylcelulóza), aroma mandarinky, protispékavá
látka (koloidní oxid křemičitý), barvivo (betakaroten)

Doporučené dávkování:
děti od 3 do 6 let 1 tabletu denně, od 7 do 10 let 1 – 2 tablety
denně a dospělí a děti od 11 let 1 – 3 tablety denně nechat volně
rozpustit v ústech.

Složení
ve 100 g v 1 tabletě % RHP*
			 v 1 tabletě

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není
vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

vitamin C
13,3 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

200 mg

250 %

Hmotnost obsahu: 64,1 g
45 tablet
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Ochranné krémy na ruce
Primalona®
glycerinová s aloe vera
Regenerační krém na ruce s obsahem aloe vera
a glycerinu, který zvláčňuje vysušenou pokožku
rukou po práci se saponáty. Ochranný kosmetický
přípravek pro práci ve všech oborech průmyslu
a služeb.
100 ml

Primalona®
zklidňující s heřmánkem
Zklidňující krém na ruce s obsahem extraktu heřmánku je vhodný k pravidelné péči o vysušenou
pokožku po práci se saponáty. Ochranný kosmetický přípravek pro práci ve všech oborech průmyslu a služeb.
100 ml

Primalona®
regenerační s měsíčkem
Regenerační krém na ruce s obsahem extraktu
měsíčku je vhodný k pravidelné péči o vysušenou pokožku rukou po častém používání mýdla.
Ochranný kosmetický přípravek pro práci ve všech
oborech průmyslu a služeb.
100 ml
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Kůže má obranné mechanismy, ale při dlouhodobém poškozování
(např. častým mytím) se jejich funkce snižuje. Poškození se může
projevit zarudnutím, přesycháním, prasklinkami nebo svěděním.
Ruce je třeba mýt opatrně šetrnými mycími prostředky. Stejně
důležitou roli hraje ošetření rukou speciálními krémy po umytí.
Řadu Primalona® tvoří ochranné kosmetické přípravky pro práce
ve všech oborech průmyslu a služeb.

Olej čajovníku australského
Esenciální olej z divoce rostoucích stromů (Melaleuca alternifolia) nízkého vzrůstu z východního pobřeží
Austrálie je používán australskými domorodci k léčbě řady nemocí již tisíce let. Dnes jsou zdrojem
oleje čajovníku australského – Tea Tree Oil (TTO) – rostliny pěstované na plantážích.
Využívá se jeho vynikajících antibakteriálních, antimykotických a protizánětlivých účinků
v medicíně i kosmetice. TTO působí proti širokému spektru bakterií a přispívá ke zvýšení odolnosti
organismu. Velice důležitá je jeho kvalita, neboť ne všechny oleje mají vysoký obsah účinných
látek (především 4-Terpineolu). Dr. Müller Pharma používá do svých výrobků zásadně nejkvalitnější
farmaceutický Tea Tree Oil.
100% čistý olej
čajovníku australského
Olej čajovníku australského Dr. Müller
Pharma je standardizovaný, ultračistý, vysoce
kvalitní olej získaný výhradně ze stromu Mela
leuca alternifolia speciální šetrnou destilační
metodou, která zaručuje jeho vysokou účinnost
a jemné charakteristické aroma.

Roll-on
s olejem čajovníku australského
Olej čajovníku australského Dr. Müller
Pharma je standardizovaný, ultračistý, vysoce
kvalitní olej získaný výhradně ze stromu Mela
leuca alternifolia speciální šetrnou destilační
metodou, která zaručuje jeho vysokou účinnost
a jemné charakteristické aroma.
Koncentrovaná frakce oleje čajovníku australského se zvýšeným podílem účinných složek a sníženým obsahem dráždivých látek.

Vlastnosti:
• velmi účinné přírodní antiseptikum
• antimikrobiální účinek v širokém spektru
• intenzivní repelentní účinek
• minimální dermální dráždivost

Příznivě ovlivňuje:
• projevy akné
• afty, bradavice, opary
• svědění při bodnutí hmyzem
• odpuzuje klíšťata
10 ml
30 ml

Vlastnosti:
• velmi účinné přírodní antiseptikum
• antimikrobiální účinek v širokém spektru
• intenzivní repelentní účinek
• minimální dermální dráždivost

Příznivě ovlivňuje:
• projevy akné
• afty, bradavice, opary
• svědění při bodnutí hmyzem
• odpuzuje klíšťata
Roll-on s TTO má vhodnou aplikační formu a vejde
se do každé kapsy.
4 ml
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Krém
s olejem čajovníku australského
Krém s olejem čajovníku australského je vhodný
k pravidelné péči o pleť se sklonem k akné a k jiným dermatologickým problémům. Obsahuje ak-

Pleťové tonikum
s olejem čajovníku australského
Pleťové tonikum čistí, příjemně osvěžuje a zklidňuje pleť a účinně z ní odstraňuje nečistoty bez nežádoucího vysušování. Je zvláště vhodné pro osoby
s citlivou pletí nebo se sklonem k dermatologic-
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tivní látky (makadamový, jojobový a avokádový
olej a vitamin E), které pečují o pleť a udržují ji
vláčnou. Olej čajovníku australského (Tea Tree Oil)
účinně působí při projevech akné.
30 ml

kým problémům. Obsahuje antiseptický olej čajovníku australského a extrakt vilínu (Hamamelis
virginiana), který příznivě působí na pleťové póry.
Nejlepších výsledků dosáhnete současným používáním TTO čisticího gelu na obličej Dr. Müller
Pharma.
150 ml

Masážní krém na nohy
s olejem čajovníku australského

Tělové a pleťové mléko
s olejem čajovníku australského

Vysoce účinný masážní krém na nohy s obsahem
antiseptického oleje čajovníku australského je
vhodný pro odstranění pocitu unavených nebo
oteklých nohou a masáže přípravkem zlepšují i jejich prokrvení. Má deodorační účinek, zabraňuje
pocení nohou a účinně odstraňuje jejich zápach.
Změkčuje a zvláčňuje ztvrdlou kůži na chodidlech.

Jemné mléko s obsahem oleje čajovníku australského je určeno ke každodenní péči o pokožku
po mytí, sprchování, holení atp. Přináší úlevu při
podráždění nebo svědění pokožky. Zklidňuje pleť
po spálení sluncem, blahodárně působí na problematickou pleť se sklonem k akné a na rozpraskanou zhrublou pokožku.

150 ml

150 ml

Přírodní glycerinové mýdlo
s olejem čajovníku australského

Balzám na rty
s olejem čajovníku australského

Čisté přírodní neparfemované mýdlo obsahuje
1 % oleje a 0,5 % lístků čajovníku australského.
Tea Tree Oil propůjčuje tomuto jemnému mýdlu
dlouhotrvající deodorační účinek a obsažené lístky
působí jako přírodní peelingový prostředek. Mýdlo
působí zvlášť blahodárně u osob s problematickou
pletí se sklonem k akné a jiným dermatologickým
problémům. Doporučeno pro denní mytí pokožky
celého těla. Mýdlo je vhodné pro celou rodinu.

Balzám na rty přináší okamžitou úlevu namáhaným a suchým rtům. Poskytuje rtům dlouhotrvající
ochranu před nepřízní počasí (chlad, vítr, slunce).
Účinky jsou zesíleny obsahem dalších účinných
látek – vitaminu E a glycerinu.
10 ml

90 g

Čisticí gel na obličej
s olejem čajovníku australského
Jemný čisticí gel s olejem čajovníku australského je určen ke každodenní péči o mastnou pleť
a o pleť mladistvých se sklonem k akné a jiným

Šampon proti lupům
s olejem čajovníku australského
Šampon s olejem čajovníku australského je určen
k jemnému a efektivnímu omezení tvorby lupů.
Účinně zbavuje vlasy a pokožku hlavy lupů a nečistot, zanechává je jemnější, zářivější a poddajnější. Nejlepších výsledků dosáhnete při pravidelném používání.
200 ml

dermatologickým problémům. Směs jemných
čisticích látek rostlinného původu dokonale odstraňuje z pleti nečistoty, nadbytečnou mastnotu
a zbytky make-upu bez nežádoucího vysušování.
Olej čajovníku australského uvolňuje póry, které

se podílejí na vzniku akné, a zklidňuje projevy
akné. Používá se místo mýdla. Nejlepších výsledků dosáhnete následným nanesením TTO tonika
a TTO krému Dr. Müller Pharma.
150 ml

Kondomy
s olejem čajovníku australského
Zdravotnický prostředek
Kondomy, pokud jsou správně používány, jsou
účinné jako ochrana před otěhotněním a snižují
riziko nákazy nebo šíření sexuálně přenosných
onemocnění včetně AIDS. Antiseptický olej čajovníku australského navíc omezuje obtíže při
bakteriálních, kvasinkových a plísňových infekcích
a zmírňuje jejich nežádoucí projevy.
3 kusy

33

Intimní mycí pěna
s olejem čajovníku australského
Jemná mycí pěna s olejem čajovníku australského
je vhodná pro každodenní hygienu intimních partií

Intimní mycí gel
s olejem čajovníku australského
Jemný mycí gel s olejem čajovníku australského
je vhodný pro každodenní hygienu intimních partií

Gel pro intimní hygienu ženy
s olejem čajovníku australského
Tea Tree Oil gel Dr. Müller Pharma pro intimní hygienu je určen k péči o zevní genitál ženy při problémech projevujících se svěděním, pálením nebo
suchostí v intimních partiích. K těm nejčastěji do-
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těla, nedráždí a nevysušuje pokožku. Jejím pravidelným používáním lze příznivě ovlivnit problémy
spojené se svěděním a pálením v intimní oblasti.
100 ml

těla. Pravidelným používáním lze předejít obtížím
v intimních partiích a omezit jejich nepříjemné
projevy. Kyselina mléčná pomáhá udržet přirozené
pH intimních partií.
200 ml

chází v souvislosti s antibiotickou léčbou, změnou
kvality vody, používáním mýdla a sprchových gelů
nebo při změně sexuálního partnera.
Přípravek obsahuje 4-Terpineol, destilovanou
účinnou složku oleje čajovníku australského neboli Tea Tree Oil (Melaleuca Alternifolia Leaf Oil).

Destilací jsou odstraněny dráždivé a potenciálně
alergenní složky.
Gel lze rovněž použít jako lubrikační a doporučuje
se jej používat před a po návštěvě bazénů a koupališť.
7 tub á 7,5 ml

PantheHair®

Řada přípravků pro péči o vlasy je vytvořena na základě nejmodernějších aktivních
látek určených pro ochranu, výživu a lepší vzhled vlasů a šetrných mycích tenzidů
používaných ve vlasové kosmetice.
Nejvýznamnější aktivní složkou, která je obsažena ve všech přípravcích, je panthenol,
který jako hlavní účinná látka je zde obsažen v biologicky aktivní koncentraci –
šampony obsahují 3 %, kondicionér 4 %. Provitamin B5 je důležitý pro krásné vlasy.

PantheHair® šampon
na normální vlasy
PantheHair® šampon na normální vlasy obsahuje
3 % panthenolu, který prospívá vlasům. Po použití
šamponu budou vlasy krásné a jemné.
• pro každodenní péči o vlasy
• pro péči o vlasy při zhoršené kvalitě vlasů

PantheHair® šampon
na mastné vlasy
PantheHair® šampon na mastné vlasy obsahuje
3 % panthenolu, který prospívá vlasům. Po použití
šamponu budou vlasy krásné a jemné.
• péče o vlasy při nadměrném maštění vlasů
• péče o pokožku hlavy při svědění

Použití:
Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a pokožky
hlavy až do napěnění, nechte chvíli působit. Poté
vlasy důkladně opláchněte.
200 ml

Použití:
Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a pokožky
hlavy až do napěnění, nechte alespoň chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.
200 ml
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PantheHair® šampon
na poškozené vlasy
PantheHair® šampon na poškozené vlasy obsahuje 3 % panthenolu, který prospívá vlasům. Po po
užití šamponu budou vlasy krásné a jemné.
• péče o vlasy při časté ondulaci a fénování
• péče o roztřepené konečky vlasů
• péče o vlasy po trvalé a barvení

PantheHair®
kofeinový šampon
PantheHair® kofeinový šampon, který podporuje
růst vlasů, obsahuje šetrné aktivní mycí látky pro
každodenní péči o vlasy a citlivou pokožku hlavy.
Zanechává vlasy vitální a přirozeně krásné.
• podporuje růst vlasů
• péče o pokožku hlavy při svědění
• jemný chladivý efekt

Použití:
Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a pokožky
hlavy až do napěnění, nechte chvíli působit. Poté
vlasy důkladně opláchněte.
200 ml

Použití:
Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a pokožky
hlavy až do napěnění, nechte alespoň 2 minuty
působit, aby mohl kofein proniknout k vlasovým
kořínkům. Poté vlasy důkladně opláchněte.
200 ml

PantheHair® kondicioner
PantheHair® kondicioner pro snadné rozčesávání
vlasů obsahuje 4 % dexpanthenolu a látky s antistatickými účinky, které dodají vlasům objem.
Výsledkem pravidelného používání jsou jemné,
přirozeně lesklé a snadno rozčesatelné vlasy.
Použití:
Přiměřené množství vetřete do vlhkých vlasů
umytých šamponem. Nechte působit alespoň
chvíli a poté opláchněte vodou.
200 ml

PantheHair® šampon
proti lupům
PantheHair® šampon proti lupům obsahuje kromě
3 % panthenolu také efektivní koncentrace dvou
aktivních látek – klimbazolu a octopiroxu (piroctone olamine), které působí různými mechanismy
proti původci tvorby lupů.
• péče při zvýšené tvorbě lupů
• péče o vlasy při nadměrném maštění
• péče o pokožku hlavy při svědění
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Použití:
Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů, ale
především do pokožky hlavy do napěnění a nechte
alespoň chvíli působit. Poté vlasy důkladně
opláchněte.
200 ml

Panthenol

Panthenol, respektive kyselina pantothenová, je nezbytný pro udržení zdravé pokožky,
krásných vlasů a nehtů. Jeho nedostatek v organismu se významně projeví na kůži –
snížením pružnosti, rychlejším stárnutím kůže, svraskáváním a rozvojem vrásek,
a na vlasech – zhoršením jejich kvality, ztrátou lesku a větší lámavostí. I proto se využívá
v dermatologii a v kosmetických přípravcích. Důležitá je rovněž koncentrace – prokazatelně
účinné jsou přípravky s obsahem panthenolu od 1 % výše.

Panthenol gel 7 %

Panthenol pěna 6 %
• Přináší úlevu, zklidňuje a příjemně chladí pokožku nadměrně ozářenou sluncem nebo
obdobně podrážděnou.
• Lehce vstřebatelná pěna umožňuje aplikaci i na citlivá místa,
kde je vtírání bolestivé.
• Panthenol je nezbytný k udržení
zdravé pokožky.

• Krém je vhodný ke každodenní péči o pleť, která
je vystavena zátěži nebo
namáhána povětrnostními
vlivy (slunce, vítr, mráz).
• Po použití zanechává pleť
hebkou.

• Přináší úlevu, zklidňuje
a příjemně chladí pokožku
nadměrně ozářenou sluncem.
• Snadno se roztírá.
• Díky svému jedinečnému
složení se za několik minut
po nanesení sám vstřebá
bez nutnosti dalšího vtírání.

150 ml

30 ml

100 ml

Panthenol krém 7 %

Panthenol
tyčinka na rty

Panthenol
krém na rty 7 %

Panthenol
tělové mléko 7 %
• Svěží a lehká emulze s intenzivním účinkem panthenolu.
• Pro péči o pokožku ozářenou
nebo namáhanou při slunění,
koupání, saunování, mrazem
nebo suchem.
• Vhodné i pro zvlášť citlivou pokožku.

Krém na rty s panthenolem přináší okamžitou úlevu suchým
a namáhaným rtům, které promašťuje a zvláčňuje. Doporučuje se používat v průběhu celého
roku zejména při nadměrném
slunečním záření nebo mrazu.

Tyčinka s panthenolem pro
rychlou úlevu suchým rtům.
4,4 g

10 ml

200 ml
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Panthenol tablety, 40 mg
Doplněk stravy se sladidlem
Kyselina pantothenová:
• je látka ze skupiny vitaminů B
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
• přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Panthenol tablety, 100 mg
Doplněk stravy se sladidlem
Kyselina pantothenová:
• je látka ze skupiny vitaminů B
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
• přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Panthenol kapsle, 40 mg
Doplněk stravy
• pro krásné vlasy a nehty
• kyselina pantothenová je látka ze skupiny vitaminů B
• přípravek zabezpečuje přísun kyseliny pantothenové do organismu
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Složení: plnidlo (sorbitol), dexpanthenol, protispékavá látka
(stearan hořečnatý)

Doporučené dávkování:
1 tabletu denně pomalu rozpustit v ústech

Složení
ve 100 g v 1 tabletě % RHP*
			 v 1 tabletě

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Nejsou
vhodné pro těhotné a kojící ženy. Nejsou určeny dětem. Ukládejte
mimo dosah dětí.

Dexpanthenol
(kyselina pantothenová)
3,6 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

40 mg

667 %

24 tablet • hmotnost obsahu 25,1 g

Složení: plnidlo (sorbitol), dexpanthenol, protispékavá látka
(stearan hořečnatý)

Doporučené dávkování:
1 tabletu denně pomalu rozpustit v ústech

Složení
ve 100 g v 1 tabletě % RHP*
			 v 1 tabletě

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy. Nejsou určeny dětem.
Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte
mimo dosah dětí.

Dexpanthenol
(kyselina pantothenová)
9,1 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

100 mg

1 667 %

24 tablet • hmotnost obsahu 25,1 g

Složení: zvlhčující látka (polyethylenglykol), želatina, zvlhčující
látka (glycerol), dexpanthenol, čištěná voda, zvlhčující látka (sorbitol), barviva (oxid titaničitý, žluť SY). Žluť SY může nepříznivě
ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Složení
ve 100 g
v 1 kapsli % RHP*
			 v 1 kapsli
Dexpanthenol
(kyselina pantothenová)
6g
*RHP – referenční hodnota příjmu

40 mg

667 %

Doporučené dávkování:
1krát denně 1 kapsli spolknout a zapít dostatečným množstvím
tekutiny
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nejsou vhodné pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
60 kapslí • hmotnost obsahu 36,2 g

Panthenol šampon
na normální vlasy 2 %
• pro krásné a zdravé vlasy
• pro každodenní péči o vlasy

Panthenol šampon
na narušené vlasy 2 %
• péče o vlasy při časté ondulaci a fénování
• péče o vlasy po trvalé a barvení

Panthenol šampon
na mastné vlasy 2 %
• při zvýšeném maštění vlasů a pokožky hlavy
• při svědění pokožky hlavy

Panthenol šampon
proti lupům 2 %
• při zvýšené tvorbě lupů
• při zvýšeném maštění vlasů

Panthenol kondicionér 4 %
Výsledkem pravidelného používání Panthenol
kondicionéru jsou jemné, lesklé a snadno rozčesatelné vlasy.

Komplexní péče o vlasy, aby zůstaly krásné, lesklé a ohebné. Šampon šetrně myje vlasy a vrací jim
přirozený lesk a hebkost.

Použití: Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů
a vlasové pokožky až do napěnění, nechte chvíli
působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.
250 ml

Šampon poskytuje vlasům dokonalou péči
a ochranu před nepříznivými vnějšími vlivy. Pečuje o vlasy po mechanické zátěži a zanechává je
krásné a lesklé.

Použití: Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů
a vlasové pokožky až do napěnění, nechte chvíli
působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

Šampon šetrně myje vlasy a zbavuje vlasy i pokožku hlavy mastnoty a nečistot. Po použití vlasy
zůstávají krásné a lesklé.

Použití: Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů
a vlasové pokožky až do napěnění, nechte chvíli
působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

250 ml

250 ml

Šampon důkladně myje vlasy a odstraňuje z vlasů i pokožky hlavy lupy. Po použití zůstávají vlasy
lesklé a krásné bez lupů.

Použití: Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů
a vlasové pokožky až do napěnění, nechte chvíli
působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.
250 ml

Použití: Přiměřené množství vetřete do vlhkých
vlasů umytých šamponem. Nechte působit alespoň chvíli a poté opláchněte vodou.
200 ml
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Panthenol HA

Panthenol je nezbytný pro udržení zdravé pokožky, krásných vlasů a nehtů.
Prokazatelně účinné jsou přípravky s obsahem panthenolu od 1 % výše. Nové přípravky řady
Panthenol HA obsahují také kyselinu hyaluronovou. Panthenol a kyselina hyaluronová
mají velkou schopnost vázat vodu, přispívají k zachování elasticity kůže
a urychlují regeneraci kůže po působení slunečního záření.

Panthenol HA tělové mléko 7 %

Panthenol HA gel 7 %

Panthenol HA krém 7 %

Složení: panthenol 7 % + kyselina hyaluronová

Složení: panthenol 7 % + kyselina hyaluronová

Složení: panthenol 7 % + kyselina hyaluronová

• svěží a lehká emulze
• úleva a zklidnění pokožky nadměrně ozářené
sluncem
• promaštění a regenerace pokožky vysušené
sluncem, koupáním, či mrazem
• vhodné pro každodenní péči o suchou a citlivou
pokožku

• úleva a zklidnění pokožky nadměrně ozářené
sluncem
• silný chladivý efekt
• rychle a snadno roztíratelný gel
• díky složení se aktivní látky po nanesení rychle
vstřebávají
• obsažené látky (panthenol, kyselina hyaluronová a vitamin E v mikrokapslích) příznivě působí
na pokožku po slunění

• snadno vstřebatelná emulze se zklidňujícím
účinkem na kůži
• vhodný pro péči o suchou a citlivou pokožku
• obsažené látky (panthenol a kyselina hyaluronová) přispívají ke krásné a hebké pokožce

200 ml

100 ml
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30 ml

PantheNose®

Přípravky PantheNose® nosní spreje jsou zdravotnické prostředky, které jemně
čistí nosní dutinu, snižují tvorbu hlenů při rýmě a usnadňují tak dýchání. Nosní
sliznici přitom nevysušují. Obsažený panthenol má regenerační a hydratační
účinky. PantheNose® masti jsou určeny k péči o pokožku v okolí nosu při rýmě.

PantheNose nosní sprej
s aloe vera
®

Zdravotnický prostředek
• jemně a šetrně čistí nos
• odstraňuje suché krusty z nosní sliznice
• zvlhčuje suchou nosní sliznici
a chrání ji před vysycháním
• regeneruje nosní sliznici
• chrání nosní sliznici

Dexpanthenol a Aloe vera zklidňují
sliznici nosu při rýmě a společně s glycerinem podporují její zvlhčení.
Použití: Podle potřeby několikrát
denně vstříkněte do každé nosní dírky.
Vhodné pro dospělé, děti od 3 let, těhotné a kojící ženy.
20 ml

PantheNose® mast
s éterickými oleji
Na okolí nosu při rýmě
Obsahuje aktivní látky:
• panthenol
• vitamin E
• éterické oleje
Použití: Podle potřeby několikrát denně vytlačte
asi 1 cm masti a aplikujte na pokožku v okolí nosu
podrážděnou rýmou nebo častým smrkáním. Vhodné pro dospělé a děti od 3 let.
7,5 ml

PantheNose® nosní sprej
s hořčíkem
Zdravotnický prostředek
Prevence příznaků alergické rýmy
• zvlhčuje suchou nosní sliznici
a chrání ji před vysycháním
• regeneruje nosní sliznici
• snižuje tvorbu hlenů při rýmě
• usnadňuje dýchání

Hořčík se podílí na snížení alergické
reaktivity nosní sliznice.
Dexpanthenol zklidňuje sliznici nosu
při rýmě a podporuje její zvlhčení.
Použití: Podle potřeby několikrát
denně vstřikněte do každé nosní dírky.
Vhodné pro dospělé a děti od 3 let
jako prevence příznaků a přídatná
terapie při alergické rýmě. Používat
mohou i těhotné a kojící ženy.
20 ml

PantheNose® mast
s bisabololem
Na okolí nosu při rýmě
Obsahuje aktivní látky:
• panthenol
• vitamin E
• bisabolol
Použití: Podle potřeby několikrát denně vytlačte
asi 1 cm masti a aplikujte na pokožku v okolí nosu
podrážděnou rýmou nebo častým smrkáním. Vhodné pro dospělé a děti od 3 let.
7,5 ml
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PediCare®

Nohy každého člověka jsou denně velmi namáhané. Mnoho lidí se potýká se ztvrdlou kůží na patách,
s častými otlaky, vyšší potivostí nohou nebo jejich zápachem. Nejvíce různých problémů se objevuje
v době od jara do podzimu, kdy je velmi teplo, nohy se potí, což svědčí bakteriím, kvasinkám a dalším
plísním, a pak stačí i minimální poranění a rozběhne se řada problémů. Tyto přípravky by se měly stát
běžnou součástí koupelen a péče o nohy pak každodenní záležitostí.
PediCare® balzám
na ztvrdlou kůži

PediCare® krém
na rozpraskané paty

Balzám pro změkčení a zvlhčení ztvrdlé kůže nohou, rukou, kolen i loktů. Balzám se dobře vstřebává, účinně zvlhčuje a změkčuje kůži. Chrání ji před
vysoušením a zabraňuje následnému ztvrdnutí
a olupování kůže.
Použití: Pro dosažení účinku nanášejte PediCare®
balzám na ztvrdlou kůži na dobře umytá a osušená
místa několikrát denně a jemně vmasírujte.
100 ml

Regenerační krém pro péči o rozpraskané paty
a kůži chodidel. Krém kůži nohou dobře promastí a změkčí ztvrdlé vrstvy rozpraskané kůže. Při
pravidelném používání vrací pokožce přirozenou
pružnost a odolnost. Působí proti vysychání kůže
na patách, zabraňuje vzniku prasklin a souvisejícím nepříjemným projevům.
Použití: PediCare® regenerační krém na rozpraskané paty používejte denně na dobře umyté a osušené nohy, nejlépe na noc, a jemně vmasírujte.
100 ml

Prsní
balzám

Prsní balzám je vhodný k masážím hrudníku, krku, spánků, čela a zátylku.
Obsahuje silice (éterické oleje), což jsou produkty rostlin, těkavé, ve vodě
nerozpustné látky nebo směsi látek s velmi pronikavou vůní.
Prsní balzám
Obsažené silice (borovicová, peprmintová, eukalyptová a jedlová) v kombinaci s mentolem
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a kafrem významně přispívají k usnadnění dýchaní v době nachlazení i při ucpaném nosu.
Nepoužívejte pro děti do 3 let.
50 ml

SulfaDerm®

Mýdlo a šampon s obsahem síry jsou tradiční prostředky vhodné pro nadměrně se mastící pokožku.
Napomáhají odstraňovat mastnotu kůže a čistí kožní póry. Jsou k pleti velmi šetrné, nenarušují vlhkost
ani rovnováhu pokožky, jsou vhodné pro časté použití.

SulfaDerm® sírové mýdlo

SulfaDerm® sírový šampon

• Mýdlo účinně zbavuje pleť nečistot, čistí
do hloubky a zanechává pokožku přirozeně
jemnou.
• Obsažená síra omezuje tvorbu kožního mazu,
uvolňuje a čistí pleťové póry a snižuje tvorbu
komedonů.
Použití: Pokožku mýdlem jemně omyjte a poté
opláchněte. Pro zvýšení účinku můžete nechat
několik minut působit a pak teprve opláchnout.
Chraňte oči a sliznice! V případě podráždění pokožky aplikaci přerušte.

Tradiční přípravek s obsahem síry je vhodný pro
péči o nadměrně se mastící vlasy. Má rovněž příz
nivý vliv na svědící pokožku hlavy a tvorbu lupů.
• Obsažená síra omezuje nadměrnou tvorbu kožního mazu a mastných lupů.
• SulfaDerm® šampon obsahuje šetrné mycí složky, pH je upraveno na hodnotu příznivou pro kůži
a vlasy.
• Je vhodný pro časté použití.
Použití: Šampon aplikujte do vlhkých vlasů 2x,
podruhé nechte několik minut působit a poté důkladně opláchněte.

90 g

100 ml

SulfaDerm® sírové tonikum
Jedinečný přípravek založený na tradiční přírodní
aktivní látce, elementární síře, je vhodný ke každodenní péči o citlivou, nadměrně se mastící pleť
se sklonem k dermatologickým problémům, jako je
například akné. Uvolňuje a čistí pleťové póry.
Přípravek je vhodný k aplikaci na kůži kterékoliv
časti těla včetně pokožky hlavy, kde působí i proti
tvorbě lupů a svěděni.
Používejte dle potřeby i několikrát denně.
Tonikum není třeba omývat. Před použitím důkladně protřepejte!
150 ml

Tygří mast

Mast s vysokým obsahem
éterických látek.
Tygří mast
Tygří mast s vysokým obsahem éterických látek,
zejména hřebíčkové silice, se používá díky svým
chladivým účinkům na pokožku k uvolnění napětí
způsobeném únavou. Je určena k zevní aplikaci
pro masáže na spánky, šíji nebo okolí nosu. Díky
svému mastnému masťovému základu také důkladně zvláčňuje pokožku. Chraňte oči a sliznice.
Není vhodná pro děti do 3 let.
8g
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Tusolven®

Pelargonie (Pelargonium sidoides) je vytrvalá bylina pocházející z jižní Afriky, kde je tradičně používána.
Její kořen je známý silným příznivým působením na správné fungování dýchacího systému.
Jeho účinek je podpořen obsahem vitaminu C.
Tusolven® sirup
Doplněk stravy v tekuté formě
Obsahuje 20 mg/5 ml extraktu jihoafrické
pelargonie
Pelargonie (Pelargonium sidoides)
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k normální funkci dýchacích cest
Vitamin C přispívá
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
Složení: invertní cukr, čištěná voda, suchý extrakt kořene pelargonie DER 10:1 (Pelargonium sidoides), vitamin C (L-askorbát sodný,
L-askorbová kyselina), konzervant (sorban draselný).

Tusolven® pastilky
Doplněk stravy
Pelargonie (Pelargonium sidoides)
• podporuje normální funkci dýchacího systému
• přispívá k normální funkci dýchacích cest
Vitamin C přispívá
• přispívá k normální funkci dýchacího systému
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ve 100 g
		

v 1/2
lžičky

v1
lžičce

% RHP*
v 1 lžičce

extrakt kořene Pelargonie
(Pelargonium sidoides) DER 10:1
326 mg
10 mg 20 mg
nestanoveno
vitamin C
300 mg
9 mg 18 mg
22,5%
*RHP - referenční hodnota příjmu, 1 lžička = 5 ml.
Balení obsahuje ~ 49 porcí

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou
stravu. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní
styl. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není vhodný pro děti
do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí. Před použitím protřepejte!
300 g

Doporučené dávkování:
Děti od 3 do 5 let: ½ lžičky (2,5 ml) 3x denně (odpovídá denní dávce
extraktu 30 mg).
Děti od 6 do 11 let: 1 lžička (5 ml) 2x denně (odpovídá denní dávce
extraktu 40 mg).
Děti od 12 let a dospělí: 1 lžička (5 ml) 3x denně (odpovídá denní
dávce extraktu 60 mg).

Složení: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt kořene
pelargonie (Pelargonium sidoides), vitamin C (kyselina L-askorbová), anethol, menthol, esenciální olej pelargonie (Pelargonium
graveolens).
ve 100 g
		
extrakt
kořene pelargonie
400 mg
kyselina L-askorbová
(vitamin C)
240 mg
esenciální olej
pelargonie
100 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu

v1
pastilce

% RHP*
v 1 pastilce

10 mg

nestanoveno

6 mg

7,5 %

2,5 mg

nestanoveno

Doporučené dávkování:
Dospělí 6x denně a děti od 6 do 12 let 4x denně rozpustit v ústech
1 pastilku.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není určeno pro děti
do 6 let. Ukládejte mimo dosah dětí.  
Hmotnost obsahu: 57 g  
24 pastilek

Urosept®

Urosept® nabízí řadu přípravků se šťávou
z klikvy velkoplodé lidově nazývanou kanadská brusinka.
Urosept® FORTE – BEZ CUKRU
Doplněk stravy se sladidlem v tekuté formě
Klikva velkoplodá
• Lidově nazývaná kanadská brusinka, která obsahuje proanthokyanidiny.
Medvědice lékařská
• Podporuje normální činnost močového měchýře
a ledvin. Přispívá k přirozené obranyschopnosti
a odolnosti.
Růže šípková
• Podporuje normální činnost močového měchýře
a ledvin. Přispívá k přirozené obranyschopnosti
a odolnosti.

L-askorbát sodný), extrakt plodu růže šípkové DER 10:1 (Rosa
canina), extrakt z listů medvědice lékařské DER 10:1 (Arctostaphylos uva-ursi), konzervant (sorban draselný).
ve 100 ml v 1 porci
nápoje
(5 ml)
			

% RHP*
v 1 porci
(5 ml)

suchý koncetrát
14,542 g 727 mg
šťávy klikvy velkoplodé
(1 g PAC)
(50 mg nestanoveno
(Vaccinium macrocarpon)
PAC)
– obsahuje 7 % proanthokyanidinů (PAC)
extrakt plodu
růže šípkové DER 10:1
(Rosa canina)
661 mg 33,05 mg nestanoveno
extrakt z listů
medvědice lékařské DER 10:1 198,3 mg 9,915 mg nestanoveno
(Arctostaphylos uva-ursi)

Složení: sladidlo (maltitol), čištěná voda, suchý koncentrát šťávy
klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon) s obsahem 7 % proanthokyanidinů (PAC), regulátor kyselosti (L-askorbová kyselina,

* RHP – referenční hodnota příjmu
1 porce = 5 ml.
Balení obsahuje ~ 49 porcí.

Urosept® pastilky – BEZ CUKRU

Složení: sladidlo (isomalt), extrakt z listů břízy bělokoré (Betula
pendula), extrakt z plodů klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), kyselina L-askorbová (vitamin C), regulátor kyselosti (kyselina citronová), extrakt z listů medvědice lékařské (Arctostaphylos
uva-ursi), přírodní aroma brusinky, sladidlo (acesulfam K)

Doplněk stravy se sladidlem
Klikva velkoplodá
• Lidově nazývaná kanadská brusinka, která obsahuje proanthokyanidiny.
Medvědice lékařská
• Podporuje normální činnost močového měchýře
a ledvin. Přispívá k přirozené obranyschopnosti
a odolnosti.
Bříza bělokorá
• Přispívá k normálnímu trávení a detoxikaci. Podporuje normální funkci močových cest a ledvin.
Přispívá k přirozené  obranyschopnosti a odolnosti.
Vitamin C
• Přispívá k normální funkci imunitního systému.
Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

extrakt z plodů
1,0 g
25 mg nestanoveno
klikvy velkoplodé
(100 mg PAC) (2,5 mg PAC)
– obsahuje 10 %
proanthokyanidinů (PAC)
vitamin C
(kyselina L-askorbová)
extrakt z listů
medvědice lékařské 10:1
(10 mg extraktu odpovídá
100 mg suché byliny)

1,0 g
0,52 g
0,4 g

*RHP – referenční hodnota příjmu

Upozornění:
Skladujte v suchu a temnu při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte
před vlhkem a přímým slunečním zářením. Po otevření skladujte
dobře uzavřenou láhev v chladu a temnu. Ukládejte mimo dosah
dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno
jako náhrada pestré stravy. Dbejte na vyváženou a pestrou stravu
a zdravý životní styl. Není určeno pro děti do 12 let. Nadměrná
konzumace může mít projímavé účinky. Před použitím protřepat!
Nepoužívat během těhotenství a laktace!
245 ml

ve 100 g v 1 pastilce
% RHP*
			 v 1 pastilce

extrakt z listů břízy bělokoré

Doporučené dávkování:
Děti od 12 let a dospělí: 1 – 3 kávové lžičky (5 – 15 ml) denně.
Může se přidávat do čaje či jiného teplého nebo studeného nápoje.
Doporučení:
pro podporu normální činnosti močových cest je doporučováno
omezit příjem cukru a navýšit příjem tekutin.
Urosept® FORTE neobsahuje cukr. Pro zvýšení příjmu tekutin
doporučujeme Urosept® čaj Dr. Müller Pharma.

Doporučené dávkování:
Dospělí a děti od 12 let 6 pastilek denně rozpustit v ústech. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Upozornění:
Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat
projímavé účinky. Není vhodné pro děti do 12 let. Není vhodné
pro těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladovat
v suchu a temnu při teplotě od +5 °C do +25 °C.
Hmotnost obsahu: 57 g
24 pastilek

25 mg nestanoveno
13 mg

16,25 %

10 mg nestanoveno
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Urosept® MANOSA tablety
Doplněk stravy
D-manosa
• Je přírodní bioaktivní monosacharid.
Klikva velkoplodá
• Lidově nazývaná kanadská brusinka, která obsahuje proanthokyanidiny.
Medvědice lékařská
• Podporuje normální činnost močového měchýře
a ledvin. Přispívá k přirozené obranyschopnosti
a odolnosti.

Urosept® tablety
Doplněk stravy se sladidlem
Složení: plnidlo (sorbitol), suchý koncentrát šťávy klikvy velkoplodé Vaccinium macrocarpon, lidově nazývané kanadská
brusinka, protispékavá látka (talek, stearan hořečnatý, koloidní
oxid křemičitý).
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Složení: D-manosa, extrakt z plodů klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), plnidlo (mikrokrystalická celulóza), zpevňující
látka (hydroxypropylmetylcelulóza), extrakt z listů medvědice
lékařské (Arctostaphylos uva-ursi), protispékavá látka (stearan
hořečnatý, koloidní oxid křemičitý)
ve 100 g v 1 tabletě
% RHP*
			 v 1 tabletě
D-manosa
62,5 g
750 mg nestanoveno
extrakt z plodů
20,8 g
250 mg
klikvy velkoplodé
(2,08 g PAC) (25 mg PAC) nestanoveno
– obsahuje 10 %
proanthokyanidinů (PAC)
extrakt z listů
0,83 g
10 mg nestanoveno
medvědice lékařské 10:1
(10 mg extraktu odpovídá
100 mg suché byliny)
*RHP – referenční hodnota příjmu

Složení
ve 100 g v 1 tabletě
			

% RHP*
v 1 tabletě

suchý koncentrát šťávy z plodu klikvy velkoplodé
(obsahuje 7 % proanthokyanidinů =
23,31 mg proanthokyanidinů
v 1 tabletě)
30,9 g
333 mg nestanoveno
*RHP – referenční hodnota příjmu

Doporučené dávkování:
Dospělí a děti od 12 let užívat 1 – 2 tablety denně. Nepřekračujte
doporučené dávkování.
Upozornění: Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodné pro děti
do 12 let. Není vhodné pro těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo
dosah dětí.
Skladovat v suchu a temnu při teplotě od +5 °C do +25 °C.
Hmotnost obsahu: 22,8 g
20 tablet

Doporučené dávkování:
1 – 3x denně nechte v ústech volně rozpustit 1 tabletu.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti do 3 let. Nadměrná konzumace může
vyvolat projímavé účinky. Ukládejte mimo dosah dětí.
Hmotnost obsahu: 16,4 g
16 tablet

Urosept® sirup
Doplněk stravy v tekuté formě
Urosept® sirup s koncentrovanou šťávou z kanadských brusinek (klikva velkoplodá – Vaccinium macrocarpon). Pro své výborné chuťové vlastnosti je
vhodný pro děti od 3 let.

Složení
ve 100 g v 1 porci
			
suchý koncentrát šťávy
klikvy velkoplodé
(Vaccinium macrocarpon)
11 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

% RHP*
v 1 porci

731,5 mg nestanoveno

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

1 porce = 5 ml. Balení 320 g obsahuje ~ 48 porcí.

Složení: invertní cukr, čištěná voda, suchý koncetrát šťávy klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), regulátor kyselosti
(L- askorbová kyselina, L-askorbát sodný), konzervant (sorban
draselný).

Urosept® kapsle
Doplněk stravy
Urosept® kapsle s koncentrovanou šťávou z klikvy
velkoplodé, lidově nazývané kanadská brusinka
(Vaccinium macrocarpon).
Složení: sójový olej rafinovaný, suchý extrakt z plodu klikvy
velkoplodé Vaccinium macrocarpon, lidově nazývané kanadská
brusinka (koncentrovaná šťáva, hydroxid hořečnatý, fosforečnan
vápenatý), želatina, zvlhčující látka (glycerol), kokosový olej, čištěná voda, emulgátor (sójový lecitin), sójový olej částečně

Urosept® bylinný čaj
Doplněk stravy
Bylinný čaj se šťávou z klikvy velkoplodé, lidově
nazývané kanadská brusinka (Vaccinium macrocarpon).
Zlatobýl
• přispívá k normálnímu vylučování
močovým traktem
Ibišek
• podporuje vylučovací funkci močových cest
Šípek
• pomáhá funkci ledvin a močového měchýře
Rozmarýn
• podporuje vylučování močovým traktem
List buko
• pomáhá udržovat zdraví močových cest

Doporučené dávkování:
1 – 3 kávové lžičky (5 – 15 ml) denně. Může se přidávat
do čaje či jiného teplého nebo studeného nápoje. Lze používat i jako sirup do vody. Maximální doporučená denní
dávka (15 ml) odpovídá 38 300 mg čerstvých plodů brusinek.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup
dobře uzavřený v chladu a temnu.
320 g

hydrogenovaný, barviva (karmín, oxid titaničitý, oxid železa
červený, enocianin)
Složení
ve 100 g v 1 kapsli
			
suchý extrakt z plodu klikvy
velkoplodé
(Vaccinium macrocarpon)
27,8 g
*RHP – referenční hodnota příjmu

Složení
ve 100 g
		

% RHP*
v 1 kapsli

Doporučené dávkování:
1 – 2 kapsle denně spolknout a zapít dostatečným množstvím
tekutiny.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nejsou vhodné pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.
Hmotnost obsahu: 58,3 g

300 mg nestanoveno

obsah
1 sáčku

zlatobýlová nať
(Solidago virgaurea L.)
40 g
600 mg
ibiškový květ
(Hibiscus sabdariffa)
15 g
225 mg
šípek bez semen (Cynosbati
fructus sine semine)
15 g
225 mg
klikva velkoplodá –
suchý koncentrát
(Vaccinium macrocarpon)
10 g
150 mg
nať svízele syřišťového
(Galium verum)
10 g
150 mg
rozmarýnový list
(Rosmarinus officinalis)
5g
75 mg
list buko (Barosma betulinum) 5 g
75 mg
*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

60 kapslí

% RHP*
v 1 sáčku

Příprava: 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se
vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj
se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

nestanoveno

Doporučené dávkování:
dospělým je doporučeno vypít 1 až 4 šálky denně, dětem
od 3 do 12 let 1 až 2 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto
20 nálevových sáčků

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
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Varikosan®

Onemocnění cév a krevního oběhu jsou nejčastějším onemocněním v zemích vyspělého
světa, ale také se nejvýznamněji podílejí na trvale negativním ovlivnění kvality života
nemocných v produktivním věku.
Řada Varikosan® je vyvinuta na základě moderních a tradičních poznatků.
Přípravky Varikosan® obsahují vyváženou kombinaci přírodních látek pro péči o nohy.

Varikosan® masážní gel
Bylinný přípravek příznivě působící při pocitu bolestivých nohou
• vhodný k masážím nohou při pocitu těžkých
a bolestivých nohou
• osvěžuje unavené nohy
• vhodný po namáhavé práci a sportovních výkonech

Použití: Varikosan® masážní gel nanášejte ráno
a večer, v případě potřeby i několikrát denně. Můžete ho použít k zábalům i masážím. Pro masáž
nanášejte v dostatečném množství na pokožku
nohou a jemně masírujte nejméně 10 minut směrem od chodidel k srdci. Při vstřebání nanášejte
gel opakovaně.
100 ml

Varikosan® sprej
• bylinný přípravek k osvěžení unavených, těžkých a namáhaných nohou
• vhodný po namáhavé práci a sportovních výkonech
Použití: Varikosan® sprej je přípravek pro snadnou bezkontaktní aplikaci na unavené a oteklé
nohy. Sprej nastříkejte na nohy několikrát denně.
Po vstřebání je možno aplikovat opakovaně.
75 ml
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Vitamin D3

Vitamin D3 (cholekalciferol) patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a je jedním
z nejdůležitějších forem skupiny vitaminů D. Vitamin D3 se tvoří v kůži vlivem
slunečního záření. V měsících, kdy je málo slunečního záření, lze jeho množství
zvýšit příjmem doplňků stravy. Malé množství vitaminu D3 je v rybím tuku, játrech
nebo vaječném žloutku. Ministerstvo zdravotnictví České republiky
(rok 2020) doporučuje denní dávky 1 000–2 000 IU vitaminu D3 pro dospělé
osoby, v těhotenství nebo ve stáří, kdy je potřeba vitaminu D vyšší.

Vitamin D3 ústní sprej

Doporučené dávkování:
Před prvním použitím spojte aplikátor s lahvičkou.

Doplněk stravy v tekuté formě

IMUNITA

KOSTI

Pro děti od 1 měsíce do 3 let užívat 1 stříknutí do dutiny ústní 1x denně (500 IU).

ZUBY

Pro děti od 3 do 12 let užívat jedno stříknutí do dutiny ústní 1x denně (500 IU).
Pro děti od 12 let a dospělé užívat 2 stříknutí do dutiny ústní 1x denně (1000 IU).

Obsahuje 500 IU vitaminu D3 v jedné dávce

Těhotné a kojící ženy 1 stříknutí denně (500 IU).
30 ml • 240 dávek

• Přispívá k normální funkci imunitního systému.
• Přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku a fosforu.
• Přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů.
• Je potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí.
Složení:
Střední nasycené triacylglyceroly (Triglycerida saturata media), vitamin D3 (cholekalciferol).
ve 100 ml
v 1 dávce
		
ve 2 dávkách
			
Vitamin D3
(cholekalciferol)

10,33 mg

12,5 µg
(500 IU)
25 µg
(1000 IU)

% RHP*	
v 1 dávce	
ve 2 dávkách
250 %



500 %

*RHP – referenční hodnota příjmu
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Vitamin E

Vitamin E, alfa-tokoferol, v tucích rozpustný vitamin, se přirozeně vyskytuje
především v rostlinných olejích a obilných klíčcích. V dermatologii vitamin E
při aplikaci na pokožku podporuje její hydrataci, vláčnost a hebkost. Všechny
tyto jeho účinky souvisí především s antioxidační aktivitou – schopností
odstraňovat volné radikály, které vznikají v důsledku působení různých typů
záření a chemických či jiných nežádoucích vlivů životního prostředí. Při zevním
použití tak chrání buňky pokožky před poškozením, zpomaluje proces stárnutí
a přispívá k pružnosti, hebkosti a mladistvému vzhledu pokožky.

Vitamin E krém
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Vitamin E tělové mléko

Vitamin E mast

Krém se zvýšeným obsahem vitaminu E a panthenolu je určen pro pravidelnou každodenní péči
o pleť. Díky obsahu aktivních látek pečuje o suchou pokožku namáhanou působením slunečního
záření.

Tělové mléko se zvýšeným obsahem vitaminu E
a panthenolu pro jemnou pěstící péči o pokožku
celého těla po koupeli.
Dokonale zvlhčuje pokožku a udržuje ji jemnou
a vláčnou.

30 ml

150 ml

Mast s vysokým obsahem vitaminu E (5 %)
a panthenolu (2 %) je určena především k promaštění suché či rozpraskané kůže. Díky obsahu aktivních látek zůstává pleť jemná a vláčná.
30 g

VšiVen®

Vši jsou paraziti žijící v lidských vlasech a chlupech, kde sají krev. Veš dětská cizopasí jen na hlavě a způsobuje
onemocnění označované pedikulóza. To se šíří hlavně přímým stykem v kolektivech nebo v rodině a také
prostřednictvím různých předmětů (hřebenů, kartáčů na vlasy, pokrývek hlavy, ložního prádla). Všeobecným
předpokladem prevence tohoto onemocnění je osobní hygiena, především časté mytí hlavy. Při výskytu
vší je nutné okamžitě použít nějaký přípravek proti nim a to v celém kolektivu. Vši jsou však stále odolnější
a odolnější vůči mnoha preparátům. VšiVen® obsahuje esenciální rostlinné oleje (rostlinné silice) a ovocné
extrakty, které chrání před výskytem vší ve vlasech. VšiVen® Plus je zdravotnický prostředek proti vším
i hnidám. Účinkuje fyzikálním mechanismem. Oba produkty jsou šetrné k pokožce, snadno se aplikují, jsou
bezpečné a účinné. Mohou je používat dospělí, děti od šesti měsíců i těhotné ženy. Přípravky jsou určeny jen
k externímu použití!

VšiVen® PLUS
Zdravotnický prostředek
• k lokální aplikaci proti vším i hnidám
• přípravek na bázi silikonů (silikonový
olej, mandlový olej, olej z jader meruněk,
vitamin E)
• fyzikální mechanismus účinku
120 ml

VšiVen® balzám na vlasy a šampon
Balzám na vlasy

• obsahuje účinné přírodní esenciální oleje a ovocné
extrakty, které chrání před výskytem vší ve vlasech
• snadno se aplikuje
• bezpečný a účinný

Šampon
• prodlužuje účinek balzámu na vlasy
• pečuje o pokožku hlavy a omezuje nadměrné vysoušení vlasů
šampon 150 ml
balzám 150 ml

PŘEDNÍ ČESKÝ
VÝROBCE LÉČIV,
ZDRAVOTNICKÝCH
PROSTŘEDKŮ,
KOSMETIKY
A DOPLŇKŮ STRAVY

U Mostku 182
503 41 Hradec Králové
Česko
Tel.: +420 495 809 111
E-mail: info@muller-pharma.cz
www.muller-pharma.cz
www.avonizdravim.cz
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