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V tabletách a ústnych sprejoch radu Anginal® sú obsiahnuté extrakty z obľúbených bylín. 

Tablety Anginal® sú bez cukru a všetky obsahujú vitamín C.
Anginal®

Anginal® tablety 
s islandským lišajníkom

Výživový doplnok so sladidlom 

Pľuzgierka islandská

• prispieva k správnej funkcii imunitného systé-

mu a podporuje prirodzenú obranyschopnosť

• podporuje normálnu funkciu dýchacieho systé-

mu a napomáha prirodzenému dýchaniu

Vitamín C prispieva

• k normálnej funkcii imunitného systému

• k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Zloženie: plnidlo (sorbitol), vitamín C (kyselina L-askorbová), 

extrakt stielky pľuzgierky islandskej (Cetraria islandica, maltodex-

trin), protispekavá látka (stearan horečnatý), spojivo (hydroxypro-

pylmethylcelulóza), protispekavá látka (koloidný oxid kremičitý), 

mentol, eukalyptový olej

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

extrakt pľuzgierky islandskej 2,7 g 30 mg nestanovené

vitamín C 2,7 g 30 mg 37,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí každé 3 hodiny 1 tabletu 

(max. 6 tabliet denne) rozpustiť v ústach, deti od 10 rokov – ½ až 

1 tabletu každé 4 hodiny (max. 5 tabliet denne), 3 – 10 rokov ½ 

tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety denne).

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 919 kJ / 220 kcal 10,3 kJ / 2,5 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 88,4 g 990 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 88,4 g 990 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Nadmerná konzumácia 

môže vyvolať laxatívne účinky. Nie je určené pre deti do 3 rokov. 

Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 17,9 g ± 5 %.

16 tabliet

Anginal® tablety s rumančekom, 
slezom a šalviou

Výživový doplnok so sladidlom

Rumanček kamilkový

• podporuje normálnu funkciu dýchacieho systé-

mu a napomáha prirodzenému dýchaniu

• pomáha uvoľneniu dýchacích ciest

• prispieva k správnej funkcii imunitného systé-

mu a podporuje prirodzenú obranyschopnosť

Slez lesný

• podporuje normálnu funkciu dýchacích ciest 

a hltana

Šalvia lekárska

• prispieva k správnej funkcii imunitného systé-

mu a podporuje prirodzenú obranyschopnosť

• podporuje normálnu funkciu dýchacieho systé-

mu a napomáha prirodzenému dýchaniu

Zloženie: plnidlo (sorbitol), vitamín C (kyselina L-askorbová), pro-

tispekavá látka (stearan horečnatý), spojivo (hydroxypropylmethyl-

celulóza), protispekavá látka (koloidný oxid kremičitý), extrakt kve-

tu rumančeka kamilkového (Chamomilla recutita, maltodextrin), 

extrakt kvetu slezu lesného (Malva sylvestris, maltodextrin), men-

tol, extrakt vňate šalvie lekárskej (Salvia offi cinalis, maltodextrin), 

eukalyptový olej

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

extrakt kvetu slezu lesného 721 mg 8 mg nestanovené

extrakt kvetu 
rumančeka kamilkového 721 mg 8 mg nestanovené

extrakt vňate šalvie lekárske 360 mg 4 mg nestanovené

vitamín C 2,7 g 30 mg 37,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí každé 3 hodiny 1 tabletu 

(max. 6 tabliet denne) rozpustiť v ústach, deti od 10 rokov – 1/2 

až 1 tabletu každé 4 hodiny (max. 5 tabliet denne), 3 – 10 rokov 

1/2 tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety denne). 

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 926 kJ / 221,9 kcal 10,3 kJ / 2,5 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 89,1 g 989,5 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 89,1 g 989,5 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú 

stravu. Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy a deti do 3 ro-

kov. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Od-

kladajte mimo dosahu detí.

Hmotnosť obsahu: 17,8 g ± 5 %.

16 tabliet
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Anginal® tablety
so šalviou a sladkým drievkom

Výživový doplnok so sladidlom 

Šalvia lekárska a Sladovka hladkoplodá

• prispieva k správnej funkcii imunitného systé-

mu a podporuje prirodzenú obranyschopnosť

• podporuje normálnu funkciu dýchacieho systé-

mu a napomáha prirodzenému dýchaniu

Vitamín C prispieva

• k normálnej funkcii imunitného systému

• k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Anginal® ústny sprej 
s olejom čajovníka austrálskeho

Anginal® ústny sprej s olejom čajovníka austrál-

skeho je prípravok na ústnu hygienu, starostlivosť 

o sliznicu ústnej dutiny a ďasien. Prináša úľavu 

a napomáha potlačiť nepríjemné ťažkosti v hrdle 

a ústnej dutine. Olej čajovníka austrálskeho je 

najsilnejšie prírodné antiseptikum. Chráni a udr-

žiava ústnu dutinu v dobrom stave a potláča ne-

príjemný zápach z úst.
30 ml

Anginal® ústny sprej so šalviou

Anginal® so šalviou je prípravok na ústnu hygie-

nu a starostlivosť o sliznicu ústnej dutiny. Prináša 

úľavu pre sliznicu hrdla a ústnej dutiny. Chráni 

a udržiava ústnu dutinu v dobrom stave a potláča 

nepríjemný zápach z úst.
30 ml

-

a 

i 

a 

Zloženie: plnidlo (sorbitol), vitamín C (kyselina L-askorbová), 

protispekavá látka (stearan horečnatý), spojivo (hydroxypropyl-

methylcelulóza), protispekavá látka (koloidný oxid kremičitý), 

mentol, extrakt vňate šalvie lekárskej (Salvia offi cinalis, malto-

dextrin), extrakt koreňa sladovky hladkoplodej (Glycyrrhiza glabra, 

maltodextrin), eukalyptový olej 

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

extrakt vňate šalvie lekárskej 364 mg 4 mg  nestanovené

extrakt koreňa sladkého drievka 364 mg 4 mg nestanovené

vitamín C 2,7 g 30 mg 37,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí každé 3 hodiny 1 tabletu 

(max. 6 tabliet denne) rozpustiť v ústach, deti od 10 rokov – 1/2 

až 1 tabletu každé 4 hodiny (max. 5 tabliet denne), 3 – 10 rokov 

1/2 tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety denne).

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 936 kJ / 225 kcal 10,3 kJ / 2,5 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 90,1 g 991,5 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 90,1 g 991,5 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Nadmerná kon-

zumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Nie je určené pre deti 

do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí.

Hmotnosť obsahu: 17,6 g ± 5 %.

16 tabliet
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AquaMare nosný sprej
s morskou vodou izotonický

Zdravotnícka pomôcka

• obnovuje prirodzenú vlhkosť nosnej sliznice

• chráni nosnú sliznicu pred vysychaním a rege-

neruje ju

• odstraňuje suché chrasty z nosnej sliznice

• zmierňuje prejavy upchatého nosa

Vhodné pre dospelých, deti od dvoch rokov, tehot-

né a dojčiace ženy. 
20 ml

AquaMare nosný sprej
s morskou vodou hypertonický

Zdravotnícka pomôcka

• vďaka vysokému obsahu minerálnych látok pri-

rodzene, jemne a šetrne čistí nosnú sliznicu

• pri upchatom nose znižuje opuch nosnej slizni-

ce a uľahčuje dýchanie

• znižuje tvorbu hlienov pri nádche

• hráni nosnú sliznicu pred vysychaním a regene-

ruje ju

Vhodné pre dospelých, deti od dvoch rokov, tehot-

né a dojčiace ženy. 
20 ml

AquaMare nosné spreje s morskou vodou Dr. Müller Pharma jsou 

podporné prostriedky pri nádche, na očištenie nosnej sliznice, 

na zvýšenie jej obranyschopnosti. Morská voda vďaka vysokému 

obsahu minerálnych látok prirodzene udržuje fyziologickú čistiacu 

schopnosť nosnej sliznice.

AquaMare nosné spreje Citlivá detská pokožka pod 

plienkami si zaslúži starostlivosť.
Bepella®

Bepella®

– detská masť na zapareniny

•  Osvedčená masť na starostlivosť o citlivú detskú 

pokožku pod plienkami.

•  Obsahuje rybí olej a ďalšie účinné látky, ktoré 

udržujú pokožku vláčnu a hladkú

Použitie: Naneste na umytú pokožku pri každej 

výmene plienok.
20 g

100 g

Tradičná masť na starostlivosť 

o suchú a popraskanú pokožku.

Calcium pantothenicum

Calcium pantothenicum

Calcium pantothenicum je tradičná masť vhodná 

na starostlivosť o suchú a popraskanú pokožku.

Vhodná je tiež na upokojenie podráždenej a za-

pálenej kože u detí i na premastenie bradaviek 

dojčiacich matiek.
30 g

100 g
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Arniková masť

Arniková masť Dr. Müller Pharma je tradičný prípravok s obsahom štan-

dardizovaného olejového extraktu z kvetov arniky horskej (Arnica mon-

tana) získaného šetrným postupom zaručujúcim vysoký obsah účinných 

látok. Obsahové látky arniky horskej, hlavne silice, majú veľmi priazni-

vé účinky na pokožku pri pocitoch únavy svalov a končatín.

Arniková masť je vhodná na masáže a starostlivosť o pokožku, osvie-

žuje unavené nohy. Masáže prípravkom napomáhajú uvoľnenie svalo-

vého napätia. Masť je tiež vhodná na zvláčnenie a upokojenie pokožky 

podráždenej akýmkoľvek spôsobom (vetrom, mrazom, slnkom). Uvoľňu-

je svalové napätie a osviežuje unavené nohy. Vďaka vysokému obsahu 

glycerínu a včelieho vosku veľmi dobre premasťuje pokožku. Aplikuje 

sa niekoľkokrát denne podľa potreby. 
50 ml

Nechtíková masť

Tradičný prípravok s obsahom štandardizovaného ole-

jového a liehového extraktu kvetu nechtíka lekárskeho 

(Calendula offi cinalis), získaného šetrným postupom, 

zaručujúcim vysoký obsah účinných látok. Vďaka tomu 

masť obsahuje úplné spektrum látok nechtíka, čím je 

zaručená jej vysoká a komplexná účinnosť. 

Nechtíková masť Dr. Müller Pharma je vhodná na ma-

sáže, na starostlivosť o pokožku negatívne ovplyvnenú 

faktormi vonkajšieho prostredia (slnkom, vetrom, mra-

zom) alebo v prípade suchej kože nôh, rúk či pier. 

Aplikuje sa niekoľkokrát denne podľa potreby.

50 ml

Kostihojová masť

Tradičný prípravok s obsahom štandardizovaného liehového extraktu 

kostihoja lekárskeho (Symphytum offi cinale) získaného šetrným postu-

pom, zaručujúcim vysoký obsah a kompletné spektrum účinných látok. 

Obsahové látky kostihoja majú celkovo priaznivé účinky na kožu. 

Kostihojová masť Dr. Müller Pharma je vhodná na masáže unavených 

svalov a na celkovú starostlivosť o pokožku. Masáže prípravkom priaz-

nivo prispievajú k regenerácii organizmu. 

Aplikuje sa niekoľkokrát denne podľa potreby.
50 ml

Rakytníková masť

Rakytníková masť Dr. Müller Pharma je tradičný prípra-

vok s obsahom 100 %-ného panenského rakytníkového 

oleja lisovaného za studena. Rakytník rešetliakový ob-

sahuje celý rad biologicky aktívnych látok, ktoré majú 

priaznivé účinky na podráždenú pokožku (napr. slnkom, 

mrazom, vetrom, ožiarením). 

Masť vďaka vysokému obsahu glycerínu a rakytníko-

vého oleja výborne premasťuje pokožku. Aplikuje sa 

niekoľkokrát denne podľa potreby. Na zvýšenie účinku 

je vhodné nechať masť pôsobiť cez noc.
50 ml

Nechtík, kostihoj, rumanček, arnika, skorocel a rakytník sú významné liečivé byliny používané v tradičnej 

ľudovej medicíne počas celých stáročí. Z nechtíka lekárskeho (Calendula offi cinalis) sa zbiera kvet, z kto-

rého sa pripravujú odvary, nálevy a extrakty. Z kostihoja lekárskeho (Symphytum offi cinale) sa zbierajú 

listy, ale častejšie koreň rastliny. Jednou z účinných zložiek byliny je alantoín, ktorý sa používa v liečivých 

i kozmetických prípravkoch. Z rumančeka kamilkového (Chamomilla recutita) sa používa usušený kvetný 

úbor bez prímesí stoniek a listov. Z arniky horskej (Arnica montana) sa používajú hlavne olejové silice 

z kvetov. Z rakytníka rešetliakového (Hippophea rhamnoides) sa používa olej z plodov lisovaný za studena. 

Zo skorocelu kopijovitého (Plantago lanceolata) sa využívajú hlavne listy pre svoje blahodarné účinky.

Bylinné masti
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Skorocelová masť

Skorocelová masť je tradičný prípravok vhodný 

na starostlivosť o pokožku s obsahom extraktu listu 

skorocelu kopijovitého. Obsahové látky skorocelu 

majú priaznivé upokojujúce účinky na pokožku pri 

rôznych problémoch spôsobených podráždením, 

napr. poštípanie hmyzom alebo po opaľovaní.

Masť je vhodná i na masáže unavených nôh a rúk. 

Vďaka vysokému obsahu glycerínu a včelieho 

vosku dobre premasťuje pokožku.

Aplikujte niekoľkokrát denne podľa potreby.
50 ml

Rumančeková masť

Rumančeková masť Dr. Müller Pharma je tradič-

ný prípravok s obsahom šetrne destilovanej silice 

z kvetov rumančeka kamilkového (Matricaria recu-

tita) so štandardizovaným obsahom účinných látok 

alfa-bisabololu a chamazulénu.

Obsahové látky silice rumančeka majú veľmi priaz-

nivé účinky na pokožku podráždenú akýmkoľvek 

spôsobom (napr. slnkom, mrazom, vetrom, ožia-

rením). Masť vzhľadom na vysoký obsah glycerínu 

a vďaka špeciálnej formulácii a obsahu makada-

mového oleja a včelieho vosku výborne premas-

ťuje pokožku. 

Aplikuje sa niekoľkokrát denne podľa potreby.
50 ml

Rumančeková masť 

 TRADIČNÁ

Rumančeková masť Dr. Müller Pharma je tradičný 

prípravok s obsahom šetrne destilovanej silice 

z kvetov rumančeka kamilkového (Matricaria 

recutita) so štandardizovaným obsahom účinných 

látok alfa-bisabololu a chamazulénu.

Obsahové látky silice rumančeka majú veľmi 

priaznivé účinky na pokožku podráždenú akým-

koľvek spôsobom (napr. slnkom, mrazom, vetrom, 

ožiarením). Masť vďaka svojmu mastnému masťo-

vému základu a vysokému obsahu rumančekovej 

silice dôkladne premasťuje pokožku a zanecháva 

na pokožke mastný fi lm. Aplikuje sa niekoľkokrát 

denne podľa potreby.
50 ml

Šampón proti lupinám

Danket® Plus

Šampón je vhodný na celkovú starostlivosť o vlasy 

a pokožku hlavy s nadmernou tvorbou lupín. 

Dôkladne umýva vlasy a odstraňuje z vlasov aj 

pokožky hlavy lupiny. 

Vlasy zostávajú hebké a lesklé. 
100 ml
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Molekula chlorofylu patrí do rodiny prírodných látok – 

porfyrínov, ktoré sa uplatňujú v energetických 

či dýchacích systémoch živých organizmov vrátane človeka. 

DermoChlorophyl®

DermoChlorophyl® sprej

Prípravok na bezkontaktnú aplikáciu chlorofylu 

určeného na starostlivosť o dermatologicky prob-

lémovú pokožku.

• Ochranný bariérový sprej

• Prináša úľavu a upokojuje pokožku

• Silný krycí účinok

• Aplikácia i na citlivú pokožku
50 ml

DermoChlorophyl® gél

Gélový prípravok určený na starostlivosť o derma-

tologicky problémovú pokožku.

Použitie: Gél po vytlačení z tuby rozotrite na po-

kožku tak, aby zostala asi 1 až 3 mm silná vrstva. 

Gél po nanesení vytvára zelenkavú vrstvu, ktorá 

rýchlo zasychá a pôsobí chladivo. Dá sa aplikovať 

opakovane.
50 ml

Prvotnou príčinou diabetu je porucha metabolizmu glukózy, ktorá okrem iného v dôsledku 

zhoršeného zásobovania buniek glukózou vedie i k poruchám funkcií kože. 

Je suchá, často svrbí, jej vyživovanie je zhoršené. Najčastejšie postihnutým miestom 

je koža na nohách, v menšej miere môže byť i na ostatných častiach tela.

DiabeCare®

DiabeCare® hydratačný krém

DiabeCare® hydratačný krém Dr. Müller Pharma 

je prípravok špeciálne vyvinutý na starostlivosť 

o suchú a citlivú pokožku diabetikov. Je dobre 

vstrebateľný, po aplikácii nezanecháva pocit mast-

noty. Obsahuje kombináciu starostlivo vybraných 

aktívnych látok (olej z makadamových orechov, 

pantenol, vitamín E, ureu, aloe vera).
75 ml
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DiabeCare® zvláčňujúce 
telové mlieko

DiabeCare® zvláčňujúce telové mlieko Dr. Müller 

Pharma je prípravok špeciálne vyvinutý na sta-

rostlivosť o suchú a citlivú pokožku diabetikov 

a je určený i na popraskanú pokožku. Je ľahko 

roztierateľné, po aplikácii zvláčňuje kožu. Obsa-

huje kombináciu starostlivo vybraných aktívnych 

látok (olej z makadamových orechov, glycerín, 

urea, vitamín E a včelí vosk).
150 ml

DiabeCare® umývacia pena

DiabeCare® umývacia pena Dr. Müller Pharma je 

vhodná na hygienu zaparujúcich sa oblastí, ako sú 

slabiny, medziprstové priestory a oblasť genitálií. 

Je dobre tolerovaná i pri dlhodobom používaní.
100 ml

DiabeCare® bylinný čaj

Výživový doplnok 

DiabeCare® bylinný čaj obsahuje zmes tradičných 

bylín a hlavne koreň lopúcha..

Lopúch

• pomáha udržať normálnu hladinu glukózy v krvi

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  1 vrecúška  v 1 vrecúšku

fazuľový plod bez semien  
(Phaseolus vulgaris) 30,0 g 450 mg nestanovené

jastrabinová vňať  
(Galega offi cinalis) 20,0 g 300 mg nestanovené

lopúchový koreň  
(Arctium lappa) 20,0 g 300 mg nestanovené

púpavový koreň s vňaťou  
(Taraxacum offi cinale) 10,0 g 150 mg nestanovené

zlatobyľová vňať  
(Salidago virgaurea L.) 10,0 g 150 mg nestanovené

plod anízu (Pimpinella anisum) 10,0 g 150 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje ¼ l vriacej vody a nechá 

sa vylúhovať 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. 

Pripravuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: 1 nálevové vrecúško 1x denne. Obsah 

živín a energetická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zanedba-

teľné

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Nie je určené deťom. 

Odkladajte mimo dosahu detí. 

Spôsob skladovania: v suchu, pri teplote do 25 °C a pri vlhkosti 

do 70 %.

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto 

20 nálevových vrecúšok
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Dubová
kôra

Veľmi vysoký obsah tanínov v dubovej kôre je prirodzenou ochranou rastliny pred parazitmi a zvieratami, ktoré 

ju ohryzujú. Taníny majú totiž veľmi zvieravú chuť. V ľudovej medicíne sa tak po stáročia využívajú vďaka ich 

„zvieravému“ účinku na kožu a sliznice (resp. na povrchové cievky) napríklad pri hemoroidoch, povrchových 

odreninách alebo ľahkých spáleninách.

Gél dubová kôra

Tradičný prípravok s obsahom štandardného lieho-

vého extraktu kôry duba (Quercus robur), získané-

ho šetrným postupom zaručujúcim vysoký obsah 

účinných látok. Vďaka tomu gél obsahuje široké 

spektrum obsahových látok dubovej kôry, čím je 

zaručená jeho vysoká a komplexná účinnosť. 
75 ml

Dubová kôra masť

Tradičný prípravok s obsahom extraktu kôry duba 

(Quercus robur), získaného šetrným postupom 

zaručujúcim vysoký obsah účinných látok. Osved-

čený masťový základ napomáha zvláčnenie a pre-

mastenie kože v mieste aplikácie.

Podlľa potreby použite niekoľkokrát denne. 
50 ml

Prípravok obsahuje organicky viazané železo, 

ktoré je veľmi dobre vstrebateľné a má dobré chuťové vlastnosti.
Ferrofruit®

Ferrofruit®

Výživový doplnok v tekutej forme

Železo

• prispieva k normálnej tvorbe červených 

krviniek a hemoglobínu • prispieva k nor-

málnej funkcii imunitného systému • pri-

spieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Ferrofruit® je vhodný na doplnenie železa:

• pri zvýšenej únave a rekonvalescencii • 

pre darcov krvi • pre ženy v období men-

štruácie • pre deti v období rastu • pre 

dospievajúcich • pre starších ľudí

Zloženie: invertný cukor, čistená voda, višňová šťava (višňová šťava koncentrát, 

voda), jablčná šťava (jablčná šťava koncentrát, voda), vitamín C (L-askorban sodný, 

kyselina L askorbová), glukonát železnatý (Fe 2+), konzervant (sorban draselný).

Zloženie v 100 g v 1/2 lyžičky  v 1 lyžičke % RVH* v 1 lyžičke

višňová šťava 8 g 0,25 g  0,5 g nestanovené

jablčná šťava 5 g 0,15 g 0,3 g nestanovené

železo (Fe 2+) 111 mg 3,5 mg 25 % RVH 7 mg 50 %

vitamín C 300 mg 9,45 mg11,8% RVH 18,9 mg 23,6 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

1 lyžička = 5 ml. Balenie obsahuje ~ 47 porcií.

Odporúčané dávkovanie:

Na presné dávkovanie použite priloženú odmerku.

Deti od 3 rokov 1/2 kávovej lyžičky (2,5 ml) 1x denne. Deti od 4 rokov 1 kávovú lyžičku 

(5 ml) 1x denne. Deti od 12 rokov a dospelí 1 kávovú lyžičku (5 ml) 1 – 2x denne.

Výživové údaje ve 100 g

Energetická hodnota 901 kJ / 212 kcal

Tuky 0 g
   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 51 g
   z toho cukry 51 g

Bielkoviny 0,124 g 

Soľ* 0,33 g

* Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok priro-

dzene sa vyskytujúceho sodíka v L-askorbane sodnom 

(vit. C).

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza 

pestrú stravu. Nevhodné pre osoby trpiace hemochro-

matózou. Odkladajte mimo dosahu detí. Pozn.: Pred po-

užitím potraste! Po otvorení uchovávajte prípravok dobre 

uzavretý v chlade a tme. 300 g
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Gingko biloba, slovensky ginko dvojlaločné, je starobylý strom, pochádzajúci už z doby pred 200 miliónmi 

rokov. Jeho domovom je Čína, Japonsko a Kórea. Do Európy bol dovezený až v roku 1727 a dnes 

tu rastie v parkoch a dosahuje výšku okolo 25 m. Je opadavý a hoci má listy, zaradzujeme ho medzi 

ihličnany. Listy tohto stromu sa používajú po tisícročia v tradičnej čínskej medicíne. Dnes sa viac a viac 

uplatňuje i v západnej medicíne a radí sa medzi najžiadanejšie rastlinné prípravky. Zbiera sa list, ktorý 

obsahuje ako účinné látky predovšetkým fl avonoidy, organické kyseliny a fenolické látky.

Ginkgo
Biloba

Ginkgo Biloba 40 mg kapsuly

Výživový doplnok 

Každá kapsula obsahuje 40 mg štandardizovaného 

extraktu Gingko biloba.

Ginkgo biloba

• pomáha podporovať schopnosť pamätať si 

klesajúcu vekom a chrániť kognitívne funkcie • 

obsahuje prírodné antioxidanty • antioxidanty 

pomáhajú pri ochrane pred voľnými radikálmi • 

antioxidanty pomáhajú chrániť bunky a tkanivá 

pred oxidáciou

Zloženie: plnidlo (sójový olej), želatína, plnidlo (palmový olej), 

zvlhčujúca látka (glycerol), ginkgo biloba, plnidlo (kokosový olej), 

emulgátor (včelí vosk), čistená voda, emulgátor (sójový lecitín), 

farbivá (oxid železa červený, oxid železa žltý).

Zloženie v 100 g v 1 kapsule % RVH* 
   v 1 kapsule

ginkgo biloba 6,3 g 40 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne. Prehltnite a zapite 

dostatočným množstvom tekutiny.

Výživové údaje v 100 g v 1 kapsule

Energetická hodnota 2 727 kJ / 660 kcal 17,2 kJ / 4,2 kcal

Tuky 62,2 g 395 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny 23,8 g 151 mg

Sacharidy 6,2 g 39,6 mg

   z toho cukry 0 g 0 mg

   z toho polyalkoholy 6,2 g 39,6 mg

Bielkoviny 20,7 g 131,7 mg

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Môže znižovať zrážanlivosť krvi. Nie je určené deťom. Odkladajte 

mimo dosahu detí.

Hmotnosť obsahu: 38,1 g ± 5 %. 60 kapsúl

Glycerín obsiahnutý v čípku podporuje vyprázdňovanie čriev, zmäkčenie a zvlhčenie 

stolice, zväčšuje jej objem v dolnej časti hrubého čreva a uľahčuje jej vylučovanie.
Glycerinové čípky

Glycerínové čípky 2,2 g

Zdravotnícka pomôcka 

Zloženie:  Glycerin, Sodium Stearate, Aqua 

Dávkovanie: Dospelí a deti staršie ako 12 rokov 1 čípok denne

Spôsob použitia: Pred použitím uvoľnite čípok roztrhnutím fó-

lie nad špičkou čípka. Zaveďte čípok do konečníka zašpicatenou 

časťou dopredu. Účinok sa dostaví najneskoršie do 30 minút po 

použití.

Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale. 

Nepoužívajte, ak je obal porušený. Skladujte mimo dosahu detí.       

12 čípkov

Glycerínové čípky detské 1,0 g

Zdravotnícka pomôcka 

Zloženie:  Glycerin, Sodium Stearate, Aqua 

Dávkovanie: Deti od jedného roka 1 čípok denne

Spôsob použitia: Pred použitím uvoľnite čípok roztrhnutím fó-

lie nad špičkou čípka. Zaveďte čípok do konečníka zašpicatenou 

časťou dopredu. Účinok sa dostaví najneskoršie do 30 minút po 

použití. 

Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale. 

Nepoužívajte, ak je obal porušený. Skladujte mimo dosahu detí.    

12 čípkov
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Hepavital® Pečeň je v ľudskom organizme veľmi dôležitým orgánom, 

ktorý čistí naše telo od škodlivých látok. Správna funkcia pečene je životne dôležitá.

Hepavital® bylinný čaj

Výživový doplnok 

Pestrec • prispieva k detoxikácii organizmu • 

podporuje normálnu činnosť pečene

Rumanček • podporuje prirodzenú obranyschop-

nosť • prispieva k normálnej funkcii žlčníka

Mäta, rebríček, púpava • podporujú normálne 

trávenie

Artičoka (Cynara scolymus) • podporuje normál-

ny metabolizmus lipidov a hladinu cholesterolu 

v krvi • prispieva k prečisteniu organizmu

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  1 vrecúška  v 1 vrecúšku

pestrec mariánsky plod 
(Silybum marianum) 30,0 g 450 mg nestanovené

rumanček kamilkový kvet
(Matricaria chamomilla) 20,0 g 300 mg nestanovené

mäta pieporná vňať
(Mentha piperita) 20,0 g 300 mg nestanovené

myší chvost obyčajný vňať 
(Achillea millefolium L.) 15,0 g 225 mg nestanovené

púpava lekárska koreň 
(Taraxacum offi cinale) 13,0 g 195 mg nestanovené

artičoka list 
(Cynara cardunculus) 2,0 g 30 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Pripra-

vuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: Dospelým je odporúčané vypiť 2 až 

4 šálky denne. Obsah živín a energetická hodnota 1 nálevového 

vrecúška sú zanedbateľné

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Prípravok nie je určený 

pre deti do 12 rokov. Nevhodné pre osoby s ochorením žlčníka, 

žlčových ciest a žlčových kameňov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto.

20 nálevových vrecúšok

Biely ichthamol, účinná zložka prípravkov IchthyoCare Dr. Müller Pharma, je svetlá forma sulfonovaného 

bridlicového oleja. Kým na neutralizáciu bežného tmavého ichthamolu sa používa amoniak a produkt 

potom obsahuje jeho nezanedbateľné množstvo, biely ichthamol je neutralizovaný organizmu bližšími 

sodnými iónmi a neobsahuje žiadnu voľnú bázu, ktorá by mohla prispievať k dráždeniu pokožky. 

Jeho prednosťou je lepšia rozpustnosť vo vode, vyššia čistota a teda svetlejšia farba a lepšia dermálna 

znášanlivosť. Je tiež aktívnejší proti kvasinkám a plesniam, ktoré sú jedným z pôvodcov lupín 

na pokožke hlavy.

IchthyoCare

IchthyoCare 
šampón proti lupinám

Šampón s bielym ichthamolom sa vďaka priaznivé-

mu pôsobeniu odporúča používať na starostlivosť 

o pokožku hlavy pri nadmernom mastení hlavy 

spojenom so svrbením a zvýšenou tvorbou lupín. 

Je vhodný tiež ako podporný prostriedok na sta-

rostlivosť o pokožku hlavy pri psoriáze.

Použitie: Primerané množstvo šampónu nanes-

te na mokré vlasy a masírujte pokožku vlasovej 

časti hlavy až do vytvorenia peny. Nechajte aspoň 

chvíľu pôsobiť, potom vlasy a pokožku dôkladne 

opláchnite. Na dosiahnutie optimálneho účinku je 

potrebné aplikovať šampón s bielym ichthamolom 

2 až 3-krát týždenne počas asi 4 až 6 týždňov. Po 

tomto čase je vhodné používať šampón s bielym 

ichthamolom pravidelne 1-krát týždenne.
100 ml

200 ml
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IchthyoCare pasta

Pasta s bielym ichthamolom 5 % je vhodná ako 

prostriedok následnej starostlivosti o problémovú 

pokožku. Vzhľadom na obsah oxidu zinočnatého 

pasta veľmi dobre pôsobí pri svrbení. Je veľmi 

dobre znášaná.

Prípravok nevyžaduje konzerváciu.
30 ml

IchthyoCare masť

Masť s bielym ichthamolom 4 % je vhodná ako 

prostriedok následnej starostlivosti o problémovú 

pokožku, pri svrbení pokožky alebo začervenaní po 

pôsobení slnečného žiarenia. Odporúča sa tam, 

kde je potrebné premastenie pokožky. Je veľmi 

dobre znášaná. Prípravok nevyžaduje konzerváciu.
30 ml

IchthyoCare umývacia pena

Umývacia pena s bielym ichthamolom 3 % je prí-

pravok následnej starostlivosti na čistenie pokož-

ky pri dermatologických ťažkostiach (napr. pri akné 

alebo lupienke). Je vhodná na umývanie suchej 

pokožky a je výborne znášaná i pri dlhodobej apli-

kácii na pokožku celého tela.

Na dosiahnutie optimálneho účinku aplikujte 

2 – 3x denne počas obdobia asi 4 až 6 týždňov.
100 ml

IchthyoCare mydlo

Mydlo s obsahom 2,5 % bieleho ichthamolu je 

prípravok na čistenie pokožky s problémami spo-

jenými so vznikom svrbiacich ložísk pri rôznych 

dermatologických ťažkostiach.
90 g
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Koenzým Q10 je vitamínom podobná látka nachádzajúca sa v každej bunke tela. Je to jediný 

nebielkovinový komponent v systéme prenosu elektrónov (a teda energie) v bunkách. 

Od jeho množstva a fungovania závisí rýchlosť získavania energie v bunkách. Q10 je dôležitým 

antioxidantom bunkových membrán a tukových tkanív.

Koenzým Q10

Coenzym Q10 (30 mg) 
+ vitamín E (12 mg) kapsuly

Výživový doplnok so sladidlom 

Každá kapsula obsahuje 30 mg koenzýmu Q10 

a 12 mg vitamínu E.

Vitamín E

• prispieva k ochrane buniek pred oxidatívnym 

stresom
Zloženie: sójový olej, želatína, palmový olej, zvlhčujúca látka 

(glycerol), koenzým Q10, kokosový olej, DL-a-tokoferolacetát, čis-

tená voda, zvlhčujúca látka (sorbitol), emulgátor (sójový lecitín),

farbivá (oxid titaničitý, chinolínová žlť). Chinolínová žlť môže ne-

priaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí. 

Zloženie v 100 g v 1 kapsule % RVH* 
   v 1 kapsule

koenzým Q10 5,6 g 30 mg nestanovené

vitamín E

(DL-a-tokoferolacetát) 2,2 g 12 mg 100 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 1x denne 1 kapsulu prehltnúť a zapiť 

dostatočným množstvom tekutiny.

Výživové údaje v 100 g v 1 kapsule

Energetická hodnota 2 565 kJ / 621 kcal 13,9 kJ / 3,4 kcal

Tuky 57,8 g 312 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny 14,6 g 79 mg

Sacharidy 8,4 g 45,2 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 8,4 g 45,2 mg

Bielkoviny 20,2 g 109,2 mg

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Prípravok nie je určený pre deti do 12 rokov. Odkladajte mimo 

dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 16,2 g ± 5 %. 30 kapsúl

Konské balzamy obsahujú vyváženú kombináciu 

štandardizovaných bylinných extraktov a éterických olejov. 

Sú vhodné na masáže pri únave svalov a končatín.

Konské balzamy

Konský balzam hrejivý

Konský balzam hrejivý obsahuje vyváženú kombináciu 

štandardizovaných bylinných extraktov (z pagaštana 

konského, komonice lekárskej, nechtíka lekárskeho, 

hamamelu virgínskeho, arniky horskej a rumančeka 

kamilkového), éterických olejov (silica jedľová, borovi-

cová, eukalyptová, mätová, levanduľová a tymianová) 

a ďalších látok s hrejivým účinkom. Je vhodný na ma-

sáže pri únave svalov a končatín.
250 ml

Konský balzam chladivý

Konský balzam chladivý obsahuje vyváženú kombináciu 

štandardizovaných bylinných extraktov (z pagaštana 

konského, komonice lekárskej, nechtíka lekárskeho, 

hamamelu virgínskeho, arniky horskej a rumančeka 

kamilkového), éterických olejov (silica jedľová, borovi-

cová, eukalyptová, mätová, levanduľová a tymianová) 

a ďalších látok s chladivým účinkom. Je vhodný na ma-

sáže pri únave svalov a končatín.
250 ml
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Lesněnky® sú dražé rozpustné v ústach na svieži dych a pravidelnú ústnu hygienu. Majú príjemnú chuť 

vďaka obsahu včelieho medu a mentolu. Všetky obsahujú vitamín C, osviežujú dych a zanechávajú 

lahodnú chuť v ústnej dutine. 

Na trhu sú tri druhy Lesněniek: • s exotickým eukalyptovým olejom 

 • s chladivou silicou mäty piepornej 

 •  s osviežujúcou vôňou českého lesa s extraktom z borovice a smreka

Lesněnky®

Lesněnky® drops mäta

Lesněnky® drops mäta – dražé 

na osvieženie dychu s mätou.

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, kyse-

lina askorbová, silica mäty piepornej (3 mg v 1 dropse), mentol, 

anetol, farbivo (chlorofyl).

Výživové údaje v 100 g v 1 porcii

Energetická hodnota 1396 kJ / 399 kcal 28,8 kJ / 6,8 kcal

Tuky 0,2 g 3 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny  0 g 0 g

Sacharidy 98,9 g 1,7 g

   z toho cukry 98,9 g 1,7 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Balenie obsahuje ~ 9 porcií, 1 porcia = 1 drops

Hmotnosť obsahu: 14,4 g ± 5 %.

9 kusov

Lesněnky® drops ihličie

Lesněnky® drops ihličie – dražé

na osvieženie dychu s ihličím.

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, extrakt 

borovice 10 mg v 1 dropse (borovicové ihličie, glukózový sirup), 

extrakt smreka 10 mg v 1 dropse (smrekové ihličie, sacharóza), 

kyselina askorbová, borovicová silica (4 mg v 1 dropse), mentol, 

anetol, farbivá (žihľava, špenát).

Výživové údaje v 100 g v 1 porcii

Energetická hodnota 1 677 kJ / 395 kcal 28,5 kJ / 6,7 kcal

Tuky 0 g 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny  0 g 0 g

Sacharidy 98,3 g 1,7 g

   z toho cukry 98,3 g 1,7 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Balenie obsahuje ~ 9 porcií, 1 porcia = 1 drops

Hmotnosť obsahu: 14,4 g ± 5 %.

9 kusov

Lesněnky® drops eukalyptus

Lesněnky® drops eukalyptus – dražé 

na osvieženie dychu s eukalyptom.

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, euka-

lyptový olej (17 mg v 1 dropse), kyselina askorbová, mentol, ane-

tol, farbivo (extrakt zo žihľavy a špenátu).

Výživové údaje v 100 g v 1 porcii

Energetická hodnota 1 713 kJ / 403 kcal 29,1 kJ / 6,9 kcal

Tuky 1 g 17 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny  0 g 0 g

Sacharidy 98,2 g 1,7 g

   z toho cukry 98,2 g 1,7 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Balenie obsahuje ~ 9 porcií, 1 porcia = 1 drops

Hmotnosť obsahu: 14,4 g ± 5 %.

9 kusov
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Lubrikačné gély
Ty&Já®

Lubrikačný prípravok je pomaly tečúci až polotuhý gél s vysokým obsahom vody určený 

na aplikáciu na pohlavné orgány pred pohlavným stykom. Moderné lubrikačné gély obsahujú ako 

kĺzavú látku hydroxyethylcelulózu – modifi kovanú prírodnú celulózu, ktorá nemá žiadne vedľajšie 

účinky a nepoškodzuje prezervatívy. Použitím gélu sa zvyšuje kĺzavosť a tým sa obmedzí vznik 

mikrotráum (drobných záderov), ku ktorým obvykle pri sexuálnom styku dochádza. Zvlhčenie 

pohlavných orgánov pri vzrušení je jednou z podmienok zdarného priebehu pohlavného styku 

a dosiahnutia orgazmu u ženy. Vhodný lubrikačný gél spríjemní intímne chvíle. Ak však máte počas 

styku bolesti, je potrebné, aby lekár vylúčil ochorenie.

Ty&Já® lubrikačný gél 
neparfumovaný

Zdravotnícka pomôcka

Lubrikačný gél Ty&Já® je prípravok na zacho-

vanie prirodzenej vlhkosti vaginálnej sliznice 

a na spríjemnenie a obohatenie intímnych zážit-

kov. Odstraňuje nepríjemné bolestivé pocity pri 

nedostatočnom zvlhčení sliznice. Je možné ho 

použiť spoločne s kondómom. Lubrikačný gél je 

tiež vhodný na ľahšie zavádzanie teplomeru alebo 

menštruačných tampónov do pošvy a na meranie 

rektálnej teploty. Je založený na vodnej báze, ne-

obsahuje oleje a farbivá. Má neutrálnu chuť. Ne-

zanecháva škvrny. Nevstrebáva sa do organizmu. 

Nenahrádza antikoncepciu!
50 ml

100 ml

Ty&Já® lubrikačný gél 
s olejom čajovníka austrálskeho

Lubrikačný gél Ty&Já® s olejom čajovníka austrál-

skeho je prípravok na spríjemnenie a obohatenie 

intímnych zážitkov a odstránenie nepríjemných 

pocitov pri nedostatočnom zvlhčení. Je založený 

na vodnej báze, neobsahuje farbivá. Nezanecháva 

škvrny. 
50 ml

100 ml
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Ty&Já® lubrikačný gél
parfumovaný vôňou broskyne

Zdravotnícka pomôcka

Lubrikačný gél Ty&Já® je prípravok na zachova-

nie prirodzenej vlhkosti vaginálnej sliznice a na 

spríjemnenie a obohatenie intímnych zážitkov. 

Odstraňuje nepríjemné bolestivé pocity pri nedo-

statočnom zvlhčení sliznice. Je možné použiť ho 

spoločne s kondómom. Lubrikačný gél je tiež vhod-

ný na ľahšie zavádzanie teplomeru alebo menštru-

ačných tampónov do pošvy a na meranie rektálnej 

teploty. Je založený na vodnej báze, neobsahuje 

oleje a farbivá. Nezanecháva škvrny. Nevstrebáva 

sa do organizmu. Nenahrádza antikoncepciu!
100 ml

Ty&Já® lubrikačný gél 
silikónový

Lubrikačný gél silikónový Ty&Já® je prostriedok 

s vynikajúcimi lubrikačnými vlastnosťami na sprí-

jemnenie a obohatenie intímnych pôžitkov, na 

dlhotrvajúce a intenzívne potešenie. Neobsahuje 

vodnú zložku, nevstrebáva sa, ani sa v krátkom 

čase nevyparuje. Počas dlhšieho času tak pomá-

ha odstraňovať nepríjemné pocity pri nedosta-

točnom zvlhčení. Je vhodný i ako masážny gél.
50 ml

Ty&Já® lubrikačný gél
parfumovaný vôňou jahody

Zdravotnícka pomôcka

Lubrikačný gél Ty&Já® je prípravok na zachova-

nie prirodzenej vlhkosti vaginálnej sliznice a na 

spríjemnenie a obohatenie intímnych zážitkov. 

Odstraňuje nepríjemné bolestivé pocity pri nedo-

statočnom zvlhčení sliznice. Je možné použiť ho 

spoločne s kondómom. Lubrikačný gél je tiež vhod-

ný na ľahšie zavádzanie teplomeru alebo menštru-

ačných tampónov do pošvy a na meranie rektálnej 

teploty. Je založený na vodnej báze, neobsahuje 

oleje a farbivá. Nezanecháva škvrny. Nevstrebáva 

sa do organizmu. Nenahrádza antikoncepciu! 
100 ml
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Müllerove pastilky®

s islandským lišajníkom 
a vitamínom C (hlasivky)

Výživový doplnok 

Islandský lišajník

• napomáha k normálnej činnosti dýchacích 

ciest

• napomáha k prirodzenej obranyschopnosti

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt pľuzgierky 

islandskej [glukózový sirup, čistená voda, pľuzgierka islandská 

(Cetraria islandica)], výťažok zmesi bylín (čistená voda, zmes 

bylín, včelí med), včelí med, kyselina askorbová, mentol, anetol, 

eukalyptový olej.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt pľuzgierky islandskej 1,5 g 37,5 mg nestanovené

kyselina askorbová 
(vitamín C) 240 mg 6 mg 7,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí a deti od 3 rokov niekoľkokrát 

denne rozpustiť v ústach 1 pastilku.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 658 kJ / 390 kcal 41,4 kJ / 9,8 kcal

Tuky 20 mg 500 μg

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 97,7 g 2,4 g

   z toho cukry 69,8 g 1,7 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

24 pastiliek • hmotnosť obsahu 60 g ±5 %

36 pastiliek • hmotnosť obsahu 90 g ±5 %

Müllerove pastilky® 
so skorocelom, materinou dúškou
a vitamínom C (priedušky)

Výživový doplnok 
Skorocel
• podporuje normálnu funkciu dýchacieho systému
Materina dúška
•  prispieva k celkovej pohode dýchacieho ústro-

jenstva

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt listu 

skorocelu kopijovitého [glukózový sirup, skorocel kopijovitý (Plan-

tago lanceolata L.), čistená voda], extrakt vňate materinej dúšky 

úzkolistej [čistená voda, glukózový sirup, materina dúška úzkolistá 

(Thymus serpyllum L.)], esenciálny olej tymianu, včelí med, výťažok 

zmesi bylín (čistená voda, zmes bylín, včelí med), kyselina askor-

bová, menthol, anethol.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt skorocelu kopijovitého 1,5 g 20 mg nestanovené

extrakt vňate materinej dúšky 1,5 g 20 mg nestanovené

kyselina askorbová (vitamín C)  240 mg 6 mg 7,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí 6krát denne a deti od 3 rokov 

3krát denne rozpustiť v ústach jednu pastilku.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 679 kJ / 398 kcal 40,8 kJ / 9,6 kcal

Tuky 480 mg 12 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 97,5 g 2,4 g

   z toho cukry 70,6 g 1,8 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

24 pastiliek • hmotnosť obsahu 60 g ±5 %

36 pastiliek • hmotnosť obsahu 90 g ±5 %

MüMüMüllllllerererovovovee e papapastststilililkykykyp y® ZloZloZloženženženieieie v 1v 1v 1000000 g vg vg vg 111 paspaspasp tiltiltilkekeke % R% R% RVH*VH*VH VýžVýžVýžý ivoivoivovévévé údaúdaúdajejeje j v 1v 1v 1000000 g vg vg vg 111 paspaspasp tiltiltilkekeke

Obľúbené originálne Müllerove pastilky® sa líšia podľa obsiahnutých vyvážených 

kombinácií bylinných extraktov. Chuťové vlastnosti pastiliek zlepšuje obsah 

medu a vitamínu C. Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému 

a k zníženiu miery únavy a vyčerpania. Müllerove pastilky® sú vhodné 

pre dospelých a väčšina i pre deti a je možné ich výhodne kombinovať 

s Müllerovými sirupmi® a s Müllerovými čajmi®.

Müllerove pastilky®
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Müllerove pastilky® 
s echinaceou a vitamínom C
(imunita)

Výživový doplnok 

Echinacea

• prispieva k prirodzenej obranyschopnosti tela 

a k normálnej funkcii imunitného systému

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt echinacey 

purpurovej [glukózový sirup, čistená voda, echinacea purpurová 

(Echinacea purpurea)], výťažok zmesi bylín (čistená voda, zmes 

bylín, včelí med), včelí med, kyselina askorbová, anethol, menthol.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt echinaecy purpurovej  
(Echinacea purpurea) 1,5 g 37,5 mg nestanovené

kyselina askorbová 
(vitamín C) 240 mg 6 mg 7,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí a deti od 3 rokov niekoľkokrát 

denne rozpustiť v ústach 1 pastilku.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 660 kJ / 391 kcal 41,5 kJ / 9,8 kcal

Tuky 0 g 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 97,4 g 2,4 g

   z toho cukry 73,5 g 1,8 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Nie je určené pre 

deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí.

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

24 pastiliek • hmotnosť obsahu 60 g ±5 %

Müllerove pastilky® 
s rakytníkom a vitamínom C
(vitalita)

Výživový doplnok 

Rakytník

• prispieva k prirodzenej obrane tela a podporuje 

obranyschopnosť tela

• podporuje metabolizmus

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, vý-

ťažok zmesi bylín, extrakt rakytníka rešetliakového (Hippophae 

rhamnoides), kyselina askorbová, menthol, anethol, eukalyptový 

olej, citrónová aróma, pomarančová aróma.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt rakytníka rešetliakového 
(Hippophae rhamnoides) 0,5 g 12,5 mg nestanovené

kyselina askorbová (vitamín C) 240 mg 6 mg 7,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Deti do 12 rokov 3 pastilky, deti od 

12 rokov a dospelí 6 pastiliek denne rozpustiť v ústach.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 612 kJ / 380 kcal 40,3 kJ / 9,5 kcal

Tuky 0 g 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 95 g 2,37 g

   z toho cukry 95 g 2,37 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí.  

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

24 pastiliek • hmotnosť obsahu 60 g ±5 %

Müllerove pastilky® 
so šalviou a vitamínom C
(hrdlo)

Výživový doplnok 

Šalvia

• napomáha normálnu činnosť dýchacích ciest  

• osviežuje dych a spríjemňuje pocit v ústach

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt listu šal-

vie lekárskej [čistená voda, šalvia lekárska (Salvia offi cinalis L.), 

maltitol], výťažok zmesi bylín (čistená voda, zmes bylín, včelí med), 

včelí med, kyselina askorbová, esenciálny olej šalvie lekárskej, 

mentol, anetol.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt listu šalvie lekárskej 1,5 g 37,5 mg nestanovené

kyselina askorbová 
(vitamín C) 240 mg 6 mg 7,5 %

esenciálny olej 
šalvie lekárskej 180 mg 4,5 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí 6krát denne a deti od 3 rokov 

3krát denne rozpustiť v ústach jednu pastilku.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1662 kJ / 391 kcal 41,5 kJ / 9,8 kcal

Tuky 180 mg 4,5 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 97,5 g 2,4 g

   z toho cukry 70,7 g 1,8 g

   z toho polyalkoholy 0,4 g 9,8 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Nie je vhodné pre tehotné 

ženy. Odkladajte mimo dosahu detí.  

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

24 pastiliek • hmotnosť obsahu 60 g ±5 % 

36 pastiliek • hmotnosť obsahu 90 g ±5 %
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Müllerove pastilky® 
s rumančekom a vitamínom C
(problémy v ústach)

Výživový doplnok 

Rumanček

• prináša úľavu pri podráždení hrdla a hltana

• má upokojujúce a príjemné účinky na hrdlo, 

hltan a hlasivky

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, mentol, 

anetol, eukalyptový olej, extrakt zmesi bylín, extrakt rumančeka kamil-

kového, kyselina askorbová, esenciálny olej rumančeka kamilkového.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt 
rumančeka kamilkového 0,5 g 12,5 mg nestanovené

kyselina askorbová
(vitamín C) 240 mg 6 mg 7,5 %

esenciálny olej 
rumančeka kamilkového 0,1 g 2,5 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Deti od 3 rokov 1 až 3krát denne, deti 

od 12 rokov a dospelí 1 až 6krát denne rozpustiť v ústach 1 pastilku.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 619 kJ / 381 kcal 40,9 kJ / 9,6 kcal

Tuky 0,1 g 2,5 mg 

   z toho nasýtené mastné kyseliny < 0,1 g < 2,5 mg

Sacharidy 95 g 2,4 g

   z toho cukry 95 g 2,4 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu 

detí. 

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

Müllerove pastilky® 
s kajeputovým olejom
(problémy v hrdle)

Výživový doplnok 

Kajeputový olej

• podporuje imunitný systém a obranyschopnosť 

tela (antioxidant)

• osviežuje dych a spríjemňuje pocit v ústach

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), kajeputový olej, 

silica mäty piepornej.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

kajeputový olej 
(Melaleuca leucodendron) 1,0 g 25,0 mg nestanovené

silica mäty piepornej 
(Mentha piperita) 0,5 g 12,5 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 3krát denne, najlepšie po jedle, roz-

pustiť v ústach 1 – 2 pastilky.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 581 kJ / 372 kcal 39,1 kJ / 9,2 kcal

Tuky 0 g 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 93 g 2,3 g

   z toho cukry 93 g 2,3 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Prípravok nie je 

určený pre deti do 12 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí.  

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

24 pastiliek • hmotnosť obsahu 60 g ±5 %

36 pastiliek • hmotnosť obsahu 90 g ±5 %

Müllerove pastilky® 
s olejom čajovníka austrálskeho
(problémy v hrdle a v ústach)

Výživový doplnok 

Olej čajovníka austrálskeho

• osviežuje dych a spríjemňuje pocit v ústach

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), olej čajovníka 

austrálskeho, silica mäty piepornej.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

olej čajovníka austrálskeho 
(Tea Tree Oil, 
Melaleuca alternifolia) 1,0 g 25,0 mg nestanovené

silica mäty piepornej 
(Mentha piperita) 0,5 g 12,5 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 3krát denne, najlepšie po jedle, roz-

pustiť v ústach 1 – 2 pastilky.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 582 kJ / 372 kcal 39,5 kJ / 9,3 kcal

Tuky 0 g 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 93 g 2,3 g

   z toho cukry 93 g 2,3 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú 

stravu. Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Nie je určené 

deťom. Odkladajte mimo dosahu detí.

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %
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Müllerove pastilky® 
so zázvorom a vitamínom C
(zahriatie)

Výživový doplnok

Zázvor

• napomáha pri normálnej činnosti dýchacích 

ciest

• podporuje prirodzenú obranyschopnosť

Zloženie: sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, kyseli-

na askorbová, extrakt zázvoru.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt zázvoru  
(pomer extrakt : droga = 1 : 20) 
(tzn. 1 g extraktu zodpovedá  
20 g suchého koreňa zázvoru) 100 mg 2,5 mg nestanovené

kyselina askorbová (vitamín C) 480 mg 12 mg 15 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí každé 3 – 4 hodiny 1 pastil-

ku, max. 6 pastiliek denne rozpustiť v ústach, deti 10 – 15 rokov 

max. 5 pastiliek denne, deti 3 – 10 rokov, tehotné a dojčiace ženy 

max. 3 pastilky denne.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 690 kJ / 398 kcal 42,3 kJ / 9,9 kcal

Tuky 0 g 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 99,4 g 2,5 g

   z toho cukry 72,3 g 1,8 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Tehotným a dojčiacim že-

nám sa odporúča užívanie prípravku konzultovať s lekárom alebo 

lekárnikom. Odkladajte mimo dosahu detí.

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

24 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

Müllerove pastilky®

so šalviou a vitamínom C –
BEZ CUKRU

Výživový doplnok so sladidlom

Šalvia

• napomáha normálnu činnosť dýchacích ciest

• podporuje imunitný systém a je prirodzeným 

antioxidantom

• napomáha prirodzenú obranyschopnosť

Zloženie: isomalt, extrakt listu šalvie lekárskej [čistená voda, šalvia 

lekárska (Salvia offi cinalis L.), maltitol], výťažok zmesi bylín (čistená 

voda, zmes bylín, maltitol), kyselina askorbová, esenciálny olej šalvie 

lekárskej, sladidlo (acesulfam K), menthol, anethol.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt listu šalvie lekárskej 0,52 g 13 mg nestanovené

kyselina askorbová (vitamín C) 240 mg 6 mg 7,5 %

esenciálny olej 
šalvie lekárskej 180 mg 4,5 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí 6krát denne a deti od 3 rokov 

3krát denne rozpustiť v ústach jednu pastilku. 

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 993 kJ / 238 kcal 24,8 kJ / 6,0 kcal

Tuky 180 mg 4,5 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 99,3 g 2,5 g

   z toho cukry 0 g 0 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Nie 

je určené pre deti do 3 rokov. Nie je vhodné pre tehotné ženy.  

Odkladajte mimo dosahu detí. 

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

36 pastiliek • hmotnosť obsahu 90 g ±5 %

Müllerove pastilky® s islandským
lišajníkom a vitamínom C – 
BEZ CUKRU

Výživový doplnok so sladidlom 

Pľuzgierka islandská

• napomáha normálnu činnosť dýchacích ciest

• napomáha prirodzenú obranyschopnosť

• je prirodzeným antioxidantom

• podporuje normálnu funkciu imunitného systému

Zloženie: isomalt, extrakt pľuzgierky islandskej [čistená voda, 

maltitol, pľuzgierka islandská (Cetraria islandica)], výťažok zme-

si bylín (čistená voda, maltitol, zmes bylín), kyselina askorbová, 

anethol, sladidlo (acesulfam K), menthol.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

extrakt pľuzgierky islandskej 0,52 g 13 mg nestanovené

kyselina askorbová (vitamín C) 240 mg 6 mg 7,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí 6krát a deti od 3 rokov 3krát 

denne rozpustiť v ústach 1 pastilku.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 994 kJ / 239 kcal 24,8 kJ / 6,0 kcal 

Tuky 0 g 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 99,4 g 2,5 g

   z toho cukry 0 g 0 g

Bielkoviny 0 g 0 g 

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu.  

Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Nie je urče-

né pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí.

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

36 pastiliek • hmotnosť obsahu 90 g ±5 %
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Müllerovy pastilky® so zinkom
a čiernymi ribezľami –
BEZ CUKRU

Výživový doplnok so sladidlom 

Zinok prispieva

• k normálnej funkcii imunitného systému

• k udržaniu normálneho stavu vlasov, nechtov 

a zraku

Zloženie: isomalt, šťava z čiernych ríbezlí, aróma (čierne ríbezle), 

regulátor kyslosti (kyselina citrónová), glukonát zinočnatý.

Zloženie v 100 g v 1 pastilke % RVH* 
   v 1 pastilke

zinok 100 mg 2,5 mg 25 %

šťava z čiernych ríbezlí 12 g 30 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Dospelí 6x denne a deti od 3 rokov 

3x denne rozpustiť v ústach jednu pastilku.

Výživové údaje v 100 g v 1 pastilke

Energetická hodnota 1 107 kJ / 244 kcal 24,8 kJ / 6 kcal

Tuky 1 g 25 mg

  z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 97,07 g 2,4 g

  z toho cukry 0 g 0 g

  z toho polyoly 97,07 g 2,4 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu.  

Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Nie je urče-

né pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

12 pastiliek • hmotnosť obsahu 30 g ±5 %

Müllerove čaje® so zázvorom a mätou, so skorocelom a materinou dúškou, s echinaceou, 

rooibosom a kvetom lipy, so skorocelom, materinou dúškou a ibišom, s kvetmi čiernej 

bazy, lipy a s pamajoránom. Müllerove čaje® sú vhodné pre dospelých i deti a je možné ich 

výhodne kombinovať s Müllerovými pastilkami® a s Müllerovými sirupmi®.

Müllerove čaje®

Müllerov čaj® s kvetmi bazy 
čiernej a lipy a pamajoránom
(dýchacie cesty)

Výživový doplnok 

Kvet bazy čiernej • podporuje normálnu funk-

ciu dýchacieho systému • užíva sa pri škriabaní 

v hrdle

Kvet lipy • prispieva k udržaniu normálnej funk-

cie dýchacieho systému • podporuje prirodzenú 

obranyschopnosť

Pamajorán • podporuje normálnu funkciu hor-

ných ciest dýchacích • podporuje prirodzenú 

obranyschopnosť

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*

  v 1 vrecúšku v 1 vrecúšku

kvet bazy čiernej
(Sambucus nigra, L.) 50,0 g 750 mg nestanovené

lipový kvet (Tilia cordata) 40,0 g 600 mg nestanovené

pamajoránová vňať
(Origanum vulgare L) 10,0 g 150 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Pripra-

vuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: 1 – 3 šálky denne. Obsah živín a ener-

getická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zanedbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Prípravok nie je určený 

pre deti do 12 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto.

20 nálevových vrecúšok
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Müllerov čaj® s ibišom, 
medovkou a kvetom lipy
(hrdlo a hlasivky)

Výživový doplnok 

Ibiš

• užíva sa pri škriabaní v hrdle • podporuje normál-

nu funkciu dýchacieho systému

Medovka

• prispieva k normálnej funkcii dýchacieho systému 

• podporuje normálne zaspávanie

Kvet lipy

• podporuje normálne funkcie horných ciest dýchacích

• podporuje prirodzenú obranyschopnosť

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  v 1 vrecúšku v 1 vrecúšku

lipový kvet (Tilia cordata) 40,0 g 600 mg nestanovené

ibišový koreň (Althaea offi cinalis) 20,0 g 300 mg nestanovené

medovkový list (Melissa offi cinalis) 20,0 g 300 mg nestanovené

plod anízu (Pimpinella anisum) 10,0 g 150 mg nestanovené

komonicová vňať (Melilotus offi cinalis) 5,0 g 75 mg nestanovené

valeriánový koreň
(Valeriana offi cinalis) 5,0 g 75 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Pripra-

vuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: 1 – 3 šálky denne. Obsah živín a energe-

tická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zanedbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Prípravok nie je určený 

pre deti do 12 rokov. Neužívať pri poruchách krvnej zrážanlivosti. 

Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto.

20 nálevových vrecúšok

Müllerov čaj® s echinaceou, 
rooibosom a šípkami (imunita)

Výživový doplnok 

Echinacea • má antioxidačné účinky • prispieva 

k prirodzenej obranyschopnosti tela a k normálnej 

funkcii imunitného systému

Koreň sladkého drievka • podporuje normálnu 

funkciu imunitného systému • má významné anti-

oxidačné vlastnosti

Šípky • podporujú prirodzenú obranyschopnosť tela

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  v 1 vrecúšku v 1 vrecúšku

rooibos (Aspalathus linearis) 60,0 g 900 mg nestanovené

šípky bez semien  
(Cynosbati fructus sine semine) 30,0 g 450 mg nestanovené

koreň echinacey (Echinacea purpurea) 6,0 g 90 mg nestanovené

koreň sladkého drievka 
(Glycyrrhiza glabra) 4,0 g 60 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Pripra-

vuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: 1 – 3 šálky denne. Obsah živín a ener-

getická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zanedbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Prípravok nie je určený 

pre deti do 12 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto 

20 nálevových vrecúšok

Müllerov čaj® so skorocelom, 
materinou dúškou a ibišom
(priedušky)

Výživový doplnok 

Skorocel

• prispieva k normálnej funkcii imunitného systému

• podporuje normálnu funkciu dýchacieho systému

Materina dúška

•  podporuje normálnu funkciu dýchacieho systému

• podporuje prirodzené trávenie

Ibiš

•  užíva sa pri škriabaní v hrdle

• prispieva k normálnej funkcii dýchacieho systému

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  v 1 vrecúšku v 1 vrecúšku

lipový kvet (Tilia cordata) 30,0 g 450 mg nestanovené

ibišový koreň (Althaea offi cinalis) 25,0 g 375 mg nestanovené

plod anízu (Pimpinella anisum) 20,0 g 300 mg nestanovené

skorocelový list (Plantago lanceolata) 10,0 g 150 mg nestanovené

koreň sladkého drievka
(Glycyrrhiza glabra) 5,0 g 75 mg nestanovené

kvet prvosienky (Primula veris) 5,0 g 75 mg nestanovené

vňať materinej dúšky
(Thymus serpyllum L.) 5,0 g 75 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Pripra-

vuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: 1 – 3 šálky denne. Obsah živín a energe-

tická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zanedbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Prípravok nie je určený 

pre deti do 12 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto. 

20 nálevových vrecúšok
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Obľúbené Müllerove sirupy® sa líšia podľa obsahu extraktov a obsahujú vitamín C. 

Müllerove sirupy® sú pripravované s islandským lišajníkom, so skorocelom 

a materinou dúškou, so skorocelom a medom, s materinou dúškou či s echinaceou. 

Mnohé z nich sú tiež bez cukru. Müllerove sirupy® sú vhodné pre dospelých i deti 

a môžeme ich výhodne kombinovať s Müllerovými pastilkami® a s Müllerovými čajmi®.

Müllerove sirupy®

Müllerov sirup® s echinaceou
a vitamínom C

Výživový doplnok v tekutej forme

Echinacea

•  prispieva k prirodzenej obranyschopnosti tela 

a k normálnej funkcii imunitného systému

Vitamín C

• prispieva k normálnej funkcii imunitného systé-

mu a k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Zloženie: invertný cukor, čistená voda, extrakt vňate echinacey purpu-

rovej [echinacea purpurová (Echinacea purpurea), glukóza], vitamín C 

(kyselina L-askorbová, L-askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

Zloženie v 100 g v 1 porcii % RVH* 
   v 1 porcii

extrakt zodpovedajúci sušenej vňati 
echinacey purpurovej 2,0 g 130 mg nestanovené

vitamín C 300 mg 19,5 mg 24,4 %

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 porcia = 5 ml

Balenie 320 g obsahuje ~ 49 porcií.

Odporúčané dávkovanie: Deti od 12 rokov a dospelí 3 – 5x denne 

1 kávovú lyžičku (5 ml) sirupu denne priamo alebo do nápoja.

Výživové údaje v 100 g

Energetická hodnota 1 100 kJ / 259 kcal

Tuky 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 63,9 g

   z toho cukry 63,9 g

Bielkoviny 0 g

Soľ* 0,13 g

*Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa vysky-

tujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C)

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Pozn.: Pred použitím potraste! Po otvorení uchovávajte sirup dobre 

uzavretý v chlade a tme.

320 g

Müllerov dětský čaj® 
so skorocelom
a materinou dúškou

Výživový doplnok 

Skorocel • podporuje normálnu funkciu dýcha-

cieho systému • prispieva k normálnej funkcii 

imunitného systému

Materina dúška a tymian • podporujú nor-

málnu funkciu dýchacieho systému a prispievajú 

k celkovej pohode dýchacieho ústrojenstva • pod-

porujú prirodzené trávenie

Na základe vyjadrenia Pediatrickej spoločnosti 

Českej lekárskej spoločnosti je vhodný pre deti 

od 1 roka.

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  v  1 vrecúšku  v 1 vrecúšku

vňať materinej dúšky
(Thymus serpyllum L.) 45,0 g 675 mg nestanovené

ibišový koreň (Althaea offi cinalis) 30,0 g 450 mg nestanovené

tymiánová vňať (Thymus vulgaris) 10,0 g 150 mg nestanovené

skorocelový list
(Plantago lanceolata) 5,0 g 75 mg nestanovené

stielka pľuzgierky islandskej 
(Cetraria islandica) 5,0 g 75 mg nestanovené

koreň sladkého drievka 
(Glycyrrhiza glabra) 5,0 g 75 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 – 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Čaj sa 

pripravuje vždy čerstvý, pije sa vlažný.

Odporúčané dávkovanie: Deti od 1 roka 1 šálka 1x denne, od 3 ro-

kov 1 šálka 1 – 3x denne, od 12 rokov a dospelí 1 šálka 3 – 5x denne. 

Obsah živín a energetická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zane-

dbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Výrobok je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Odkladajte mimo 

dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto. 

20 nálevových vrecúšok

roka
1od
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Müllerov sirup® 
so skorocelom a vitamínom C

Výživový doplnok v tekutej forme
Pre svoje výborné chuťové vlastnosti je vhodný pre 
deti od 3 rokov.
Skorocel • podporuje normálnu funkciu dýchacích 
ciest • prispieva k normálnej funkcii imunitného 
systému
Vitamín C • prispieva k normálnej funkcii imunit-
ného systému a k zníženiu miery únavy a vyčerpania
Zloženie: invertný cukor, čistená voda, extrakt listu skorocelu kopijovitého 

[voda, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), sorban draselný], vitamín C 

(kyselina L-askorbová, L-askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

Zloženie v 100 g v 1 porcii % RVH* 
   v 1 porcii

extrakt zodpovedajúci sušenému listu 
skorocelu kopijovitého 2,7 g 173 mg nestanovené

vitamín C 300 mg 19,5 mg 24,4 %

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 porcia = 5 ml

Balenie 130 g obsahuje ~ 20 porcií. Balenie 320 g obsahuje ~ 49 porcií.

Odporúčané dávkovanie: Pre dospelých 3 – 5x denne 1 kávovú 

lyžičku (5 ml), pre deti od 3 rokov 1 kávovú lyžičku sirupu denne pria-

mo alebo do nápoja.

Výživové údaje v 100 g

Energetická hodnota 1100 kJ / 259 kcal

Tuky 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 63,9 g

   z toho cukry 63,9 g

Bielkoviny 0 g

Soľ* 0,16 g

*Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa vysky-

tujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C).

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Pozn.: Pred použitím potraste! Po otvorení uchovávajte sirup dob-

re uzavretý v chlade a tme. 130 g

320 g

Müllerov sirup® so skorocelom
a vitamínom C BEZ CUKRU

Výživový doplnok so sladidlami v tekutej forme
Pre svoje výborné chuťové vlastnosti je vhodný pre 
deti od 3 rokov.
Skorocel • podporuje normálnu funkciu dýchacích 
ciest • prispieva k normálnej funkcii imunitného 
systému
Vitamín C • prispieva k normálnej funkcii imunit-
ného systému a k zníženiu miery únavy a vyčerpania
Zloženie: čistená voda, sladidlo (maltitol), extrakt listu skorocelu ko-
pijovitého [voda, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), sorban dra-
selný], vitamín C (kyselina L-askorbová, L-askorban sodný), zahusťo-
vadlo (xanthan), sladidlo (acesulfam K), konzervant (sorban draselný).

Zloženie v 100 g v 1 porcii % RVH* 
   v 1 porcii

extrakt zodpovedajúci sušenému listu

skorocelu kopijovitého 3,3 g 176 mg nestanovené

vitamín C 300 mg 15,8 mg 19,7 %

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 porcia = 5 ml

Balenie 100 g obsahuje ~ 19 porcií. Balenie 260 g obsahuje ~ 49 porcií.

Odporúčané dávkovanie: Pre dospelých 3 – 5x denne 1 kávovú ly-

žičku (5 ml), pre deti od 3 rokov 1 kávovú lyžičku sirupu denne priamo 

alebo do nápoja. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky.

Výživové údaje v 100 g

Energetická hodnota 126 kJ / 30 kcal

Tuky 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 11,3 g

   z toho cukry 0 g

   z toho polyalkoholy 11,3 g

Bielkoviny 0 g

Soľ* 0,13 g

*Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa vysky-

tujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C)

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Pozn.: Pred použitím potraste! Po otvorení uchovávajte sirup dobre 

uzavretý v chlade a tme. 100 g

260 g

BEZ
CUKRUBEZ
CUKRU

Müllerov sirup® s islandským 
lišajníkom a vitamínom C

Výživový doplnok v tekutej forme

Pre svoje výborné chuťové vlastnosti je vhodný pre 

deti od 3 rokov.
Pľuzgierka • podporuje normálnu funkciu dýcha-
cieho systému
Vitamín C • prispieva k normálnej funkcii imunit-
ného systému a k zníženiu miery únavy a vyčerpania
Zloženie: invertný cukor, čistená voda, extrakt stielky pľuzgierky 
islandskej [pľuzgierka islandská (Cetrariae islandicae), glukóza], 
vitamín C (kyselina L-askorbová, L-askorban sodný), konzervant 
(sorban draselný).

Zloženie v 100 g v 1 porcii % RVH* 
   v 1 porcii

extrakt zodpovedajúci sušenej stielke 
pľuzgierky islandskej 1,6 g 104 mg nestanovené

vitamín C 300 mg 19,5 mg 24,4 %

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 porcia = 5 ml

Balenie 320 g obsahuje ~ 49 porcií.

Odporúčané dávkovanie: Pre dospelých 3 – 5x denne 1 kávovú 

lyžičku (5 ml), pre deti od 3 rokov 1 kávovú lyžičku sirupu denne pria-

mo alebo do nápoja.

Výživové údaje v 100 g

Energetická hodnota 1108 kJ / 261 kcal

Tuky 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 64,3 g

   z toho cukry 64,3 g

Bielkoviny 0 g

Soľ* 0,16 g

*Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa vysky-

tujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C)

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Pozn.: Pred použitím potraste! Po otvorení uchovávajte sirup dobre 

uzavretý v chlade a tme.

320 g
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Müllerov sirup® so skorocelom,
medom a vitamínom C

Výživový doplnok v tekutej forme

Pre svoje výborné chuťové vlastnosti je vhodný pre 

deti od 3 rokov.

Skorocel

• podporuje normálnu funkciu dýchacích ciest 

• prispieva k normálnej funkcii imunitného sys-

tému

Vitamín C 

• prispieva k normálnej funkcii imunitného systé-

mu a k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Med • zlepšuje chuťové vlastnosti sirupu

Zloženie: invertný cukor, čistená voda, včelí med, extrakt listu 

skorocelu kopijovitého [voda, skorocel kopijovitý (Plantago lance-

olata), sorban draselný], vitamín C (kyselina L-askorbová, L-askor-

ban sodný), konzervant (sorban draselný).

Zloženie v 100 g v 1 porcii % RVH* 
   v 1 porcii

extrakt zodpovedajúci sušenému listu 
skorocelu kopijovitého 3,3 g 216 mg nestanovené

med 10 g 650 mg nestanovené

vitamín C 300 mg 19,5 mg 24,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 porcia = 5 ml

Balenie 320 g obsahuje ~ 49 porcií.

Odporúčané dávkovanie: Pre dospelých 3 – 5x denne 1 kávovú 

lyžičku (5 ml), pre deti od 3 rokov 1 kávovú lyžičku sirupu denne 

priamo alebo do nápoja.

Výživové údaje v 100 g

Energetická hodnota 1099 kJ / 259 kcal

Tuky 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 63,8 g

   z toho cukry 63,8 g

Bielkoviny 0 g

Soľ* 0,16 g

*Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa 

vyskytujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C).

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Pozn.: Pred použitím potraste! Po otvorení uchovávajte sirup 

dobre uzavretý v chlade a tme.
320 g

Müllerov sirup® s materinou
dúškou a vitamínom C

Výživový doplnok v tekutej forme

Pre svoje výborné chuťové vlastnosti je vhodný pre 

deti od 3 rokov.

Materina dúška

•  podporuje normálnu funkciu dýchacieho sys-

tému
Vitamín C
•  prispieva k normálnej funkcii imunitného systé-

mu a k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Zloženie: invertný cukor, čistená voda, extrakt vňate materinej 

dúšky obyčajnej [voda, materina dúška obyčajná (Thymus serpyl-

lum), sorban draselný], vitamín C (kyselina L-askorbová, L-askor-

ban sodný), konzervant (sorban draselný).

Zloženie v 100 g v 1 porcii % RVH* 
   v 1 porcii

extrakt zodpovedajúci sušenej vňati 
materinej dúšky obyčajnej 2,0 g 130 mg nestanovené

vitamín C 300 mg 19,5 mg 24,4 %

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 porcia = 5 ml

Balenie 320 g obsahuje ~ 49 porcií.

Odporúčané dávkovanie: Pre dospelých 3 – 5x denne 1 kávovú 
lyžičku (5 ml), pre deti od 3 rokov 1 kávovú lyžičku sirupu denne 
priamo alebo do nápoja.

Výživové údaje v 100 g

Energetická hodnota 1 100 kJ / 259 kcal

Tuky 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 63,9 g

   z toho cukry 63,9 g

Bielkoviny 0 g

Soľ* 0,16 g

* Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa 

vyskytujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C)

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Pozn.: Pred použitím potraste! Po otvorení uchovávajte sirup 

dobre uzavretý v chlade a tme.

320 g

27



Müllerove medvedíky® sú s príchuťou citróna, mandarínky 

alebo čiernych ríbezlí a s vitamínom C. Cmúľacie tablety v tvare 

medvedíkov sú vhodné pre deti od 3 rokov.

Müllerove medvedíky®

rokov
3od

Müllerove medvedíky® 
tablety s príchuťou citróna 
a vitamínom C

Výživový doplnok so sladidlom 

Cmúľacie tablety s príchuťou citróna v tvare med-

vedíkov s vitamínom C.

Vitamín C prispieva:

• k normálnej funkcii imunitného systému

• k zníženiu miery únavy a vyčerpania

• k normálnej psychickej činnosti

Zloženie: plnidlo (xylitol), vitamín C (kyselina L-askorbová, 

L-askorban sodný), protispekavá látka (stearan horečnatý), spev-

ňujúca látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aróma citrón, pro-

tispekavá látka (koloidný oxid kremičitý)

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

vitamín C 13,3 g 200 mg 250 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Deti od 3 do 6 rokov 1 tabletu denne, 

od 7 do 10 rokov 1 – 2 tablety denne a dospelí a deti od 11 rokov 

1 – 3 tablety denne nechať voľne rozpustiť v ústach. 

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 976 kJ/231 kcal 14,6 kJ/3,5 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 68,3 g 1 024 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 68,3 g 1 024 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ* 2,18 g 32,7 mg

* Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa 

vyskytujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C).

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Nie je urče-

né pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 67,5 g ± 5 %.

45 tabliet

Müllerov dětský sirup® 
so skorocelom, materinou dúškou 
a vitamínom C

Výživový doplnok v tekutej forme

Müllerov dětský sirup® s extraktom skorocelu a ma-

terinej dúšky a vitamínom C. Má výborné chuťové 

vlastnosti.

Skorocel • podporuje normálnu funkciu dýchacie-

ho systému • prispieva k normálnej funkcii imunit-

ného systému

Materina dúška • podporuje normálnu funkciu dý-

chacieho systému a prispieva k celkovej pohode dýcha-

cieho ústrojenstva

Vitamín C • prispieva k normálnej funkcii imunit-

ného systému a k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Zloženie: invertný cukor, čistená voda, extrakt vňate materinej 

dúšky obyčajnej [voda, materina dúška (Thymus serpyllum), sorban 

draselný], extrakt listu skorocelu kopijovitého [voda, skorocel kopi-

jovitý (Plantago lanceolata), sorban draselný], vitamín C (kyselina 

L-askorbová, L-askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

Zloženie v 100 g v 1 porcii % RVH* 
   v 1 porcii

extrakt zodpovedajúci sušenej vňati 
materinej dúšky obyčajnej 1,3 g 81,3 mg nestanovené

extrakt zodpovedajúci sušenému listu 
skorocelu kopijovitého 1 g 65,0 mg nestanovené

vitamín C 300 mg 19,5 mg 24,4 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

1 porcia = 5 ml

Balenie 130 g obsahuje ~ 20 porcií. Balenie 320 g obsahuje ~ 49 porcií.

Odporúčané dávkovanie: Deti od 3 rokov 1 kávovú lyžičku 1 – 3x

denne, od 12 rokov a dospelí 1 kávovú lyžičku 3 – 5x denne.

Výživové údaje v 100 g

Energetická hodnota 1100 kJ / 259 kcal

Tuky 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 63,9 g

   z toho cukry 63,9 g

Bielkoviny 0 g

Soľ* 0,16 g

* Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa vysky-

tujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C).

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Výrobok je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Odkladajte mimo 

dosahu detí. 

Pozn.: Pred použitím potraste! Po otvorení uchovávajte sirup dobre 

uzavretý v chlade a tme.

130 g

320 g

V
rokov
3od
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Müllerove medvedíky® 
tablety s príchuťou
čiernych ríbezlí a vitamínom C

Výživový doplnok so sladidlom 

Cmúľacie tablety s príchuťou čiernych ríbezlí v tva-

re medvedíkov s vitamínom C. 

Vitamín C prispieva:

• k normálnej funkcii imunitného systému

• k zníženiu miery únavy a vyčerpania

• k normálnej psychickej činnosti 

rokov
3od

Müllerove medvedíky® 
tablety s príchuťou mandarínky 
a vitamínom C

Výživový doplnok so sladidlom 

Cmúľacie tablety s príchuťou mandarínky v tvare 

medvedíkov s vitamínom C. 

Vitamín C prispieva:

• k normálnej funkcii imunitného systému

• k zníženiu miery únavy a vyčerpania

• k normálnej psychickej činnosti 

Zloženie: plnidlo (xylitol), vitamín C (kyselina L-askorbová, 

L-askorban sodný), protispekavá látka (stearan horečnatý), spev-

ňujúca látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aróma mandarínka, 

protispekavá látka (koloidný oxid kremičitý), farbivo (betakarotén). 

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

vitamín C 13,3 g 200 mg 250 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Deti od 3 do 6 rokov 1 tabletu denne, 

od 7 do 10 rokov 1 – 2 tablety denne a dospelí a deti od 11 rokov 

1 – 3 tablety denne nechať voľne rozpustiť v ústach. 

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 873 kJ / 208 kcal 13,1 kJ / 3,1 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 67,8 g 1 017 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 67,8 g 1 017 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ* 2,18 g 32,7 mg

* Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa 

vyskytujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C).

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Nie je urče-

né pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 67,5 g ± 5 %. .

45 tabliet

rokov
3od

Zloženie: plnidlo (xylitol), vitamín C (kyselina L-askorbová, 

L-askorban sodný), protispekavá látka (stearan horečnatý), spev-

ňujúca látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aróma mandarínka, 

protispekavá látka (koloidný oxid kremičitý), farbivo (betakarotén) 

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

vitamín C 13,3 g 200 mg 250 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: Deti od 3 do 6 rokov 1 tabletu denne, 

od 7 do 10 rokov 1 – 2 tablety denne a dospelí a deti od 11 rokov 

1 – 3 tablety denne nechať voľne rozpustiť v ústach. 

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 971 kJ/230 kcal 14,6 kJ/ 3,5 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 67,8 g 1 017 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 67,8 g 1 017 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ* 2,18 g 32,7 mg

* Soľ je v potravine obsiahnutá iba ako dôsledok prirodzene sa 

vyskytujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C).

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Nie je urče-

né pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 67,5 g ± 5 %.

45 tabliet
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Neurozal® bylinný čaj

Výživový doplnok 

Bylinný čaj na upokojenie. Čaj sa užíva na noc i pri 

ľahších formách nespavosti. Môže byť užívaný 

dlhodobo.

Medovka

• prispieva k optimálnej relaxácii

• prispieva k dobrému a pokojnému odpočinku

Ľubovník

• pomáha zachovať zdravý spánok

• prispieva k optimálnej relaxácii

Valeriánový koreň

• pomáha podporovať zaspávanie

• pomáha zachovať prirodzený spánok

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  v 1 vrecúšku  v 1 vrecúšku

medovkový list  
(Melissa offi cinalis) 50,0 g 750 mg nestanovené

vňať citrónovej trávy 
(Cymbopogon citratus) 30,0 g 450 mg nestanovené

ľubovníková vňať 
((Hypericum perforatum) 10,0 g 150 mg nestanovené

kozlíkový koreň 
(Valeriana offi cinalis) 10,0 g 150 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie prejsť varom. 

Čaj sa pripravuje vždy čerstvý, pije sa vlažný. 

Odporúčané dávkovanie: Dospelým je odporúčané vypiť 1 až 

2 šálky denne, deťom od troch do dvanástich rokov 1/2 až 1 šálku 

denne. Obsah živín a energetická hodnota 1 nálevového vrecúška 

čaju sú zanedbateľné

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. U citlivých osôb mož-

nosť fotosenzibilizácie. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkla-

dajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto. 

20 nálevových vrecúšok

Prípravky Neurozal® uľahčujú zaspávanie a zlepšujú spánok.Neurozal®

Neurozal® tablety na upokojenie

Výživový doplnok so sladidlom 

Tablety na upokojenie, uľahčujú zaspávanie 

a zlepšujú spánok.

Ľubovník • pomáha zachovať zdravý spánok • 

prispieva k optimálnej relaxácii

Kozlík • podporuje zaspávanie • pomáha zacho-

vať prirodzený spánok

Medovka • prispieva k dobrému a pokojnému 

odpočinku • prispieva k optimálnej relaxácii • 

pomáha udržiavať pozitívnu náladu

Zloženie: plnidlo (sorbitol), extrakt medovky lekárskej, extrakt 

kozlíka lekárskeho, stabilizátor (kukuričný škrob), extrakt ľubov-

níka bodkovaného, protispekavá látka (koloidný oxid kremičitý, 

stearan horečnatý).

Zloženie poťahu: hydroxypropylmethylcelulóza.

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

extrakt medovky lekárskej 
(pomer extrakt : droga = 1:3, 
zodpovedá 300 mg sušeného listu) 16,7 g 100 mg  nestanovené

extrakt kozlíka lekárskeho 
(pomer extrakt : droga = 1:4, zodpovedá 
300 mg sušeného koreňa) 12,5 g 75 mg nestanovené

extrakt ľubovníka bodkovaného 
(pomer extrakt : droga = 1:9, 
zodpovedá 300 mg sušenej vňate) 5,6 g 33 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 

1 tableta asi pol hodiny pred zaľahnutím.

Použitie: tablety obsahujú extrakty ľubovníka bodkovaného, 

kozlíka lekárskeho a medovky lekárskej. Užíva sa vo večerných 

hodinách alebo na noc.

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 673 kJ / 161 kcal 4,0 kJ / 1,0 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 62,6 g 375,7 mg

   z toho cukry 6,7 g 40 mg

   z toho polyalkoholy 55,9 g 335,7 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre deti, mladistvých, tehotné a dojčiace ženy. Nad-

merná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. U citlivých osôb 

možnosť fotosenzibilizácie. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 18,0 g ± 5 %.

30 tabliet
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Koža má obranné mechanizmy, ale pri dlhodobom poškodzovaní 

(napr. častým umývaním) sa ich funkcia znižuje. Poškodenie sa 

môže prejaviť začervenaním, vysušovaním, prasklinkami alebo 

svrbením. Ruky je potrebné umývať opatrne šetrnými umývacími 

prostriedkami. Rovnako dôležitú úlohu hrá ošetrenie rúk 

špeciálnymi krémami po umytí. Rad Primalona® tvoria ochranné 

kozmetické prípravky na práce vo všetkých odboroch priemyslu 

a služieb.

Ochranné krémy na ruky

Primalona® 
glycerínová s aloe vera

Regeneračný krém na ruky s obsahom aloe vera 

a glycerínu, ktorý zvláčňuje vysušenú pokožku rúk 

po práci so saponátmi. Ochranný kozmetický pro-

striedok na prácu vo všetkých odboroch priemyslu 

a služieb.
100 ml

Primalona® 
upokojujúci s rumančekom

Upokojujúci krém na ruky s obsahom extraktu 

rumančeka je vhodný na pravidelnú starostli-

vosť o vysušenú pokožku po práci so saponátmi. 

Ochranný kozmetický prostriedok na prácu vo 

všetkých odboroch priemyslu a služieb.
100 ml

Primalona® 
regeneračná s nechtíkom

Regeneračný krém na ruky s obsahom extraktu 

nechtíka je vhodný na pravidelnú starostlivosť 

o vysušenú pokožku rúk po častom používaní mý-

dla. Ochranný kozmetický prostriedok na prácu vo 

všetkých odboroch priemyslu a služieb.
100 ml
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Esenciálny olej z divoko rastúcich stromov (Melaleuca alternifolia) nízkeho vzrastu z východného pobrežia 

Austrálie je používaný austrálskymi domorodcami na liečenie množstva ochorení už tisíce rokov. 

Dnes sú zdrojom oleja čajovníka austrálskeho – Tea Tree Oil (TTO) – rastliny pestované na plantážach. 

Využívajú sa jeho vynikajúce antibakteriálne, antimykotické a protizápalové účinky v medicíne 

i v kozmetike. TTO pôsobí proti širokému spektru baktérií a prispieva k zvýšenej odolnosti organizmu. 

Veľmi dôležitá je jeho kvalita, lebo nie všetky oleje majú vysoký obsah účinných látok (predovšetkým 

4-Terpineolu). Dr. Müller Pharma používa do svojich výrobkov zásadne najkvalitnejší 

farmaceutický Tea Tree Oil.

Olej čajovníka austrálskeho

100% čistý olej 
čajovníka austrálskeho

Olej čajovníka austrálskeho Dr. Müller 

Pharma je štandardizovaný, ultračistý, vysoko 

kvalitný olej získaný výhradne zo stromu Mela-

leuca alternifolia špeciálnou šetrnou destilačnou 

metódou, ktorá zaručuje jeho vysokú účinnosť 

a jemnú charakteristickú arómu.

Vlastnosti:
• veľmi účinné prírodné antiseptikum
• antimikrobiálny účinok v širokom spektre
• intenzívny repelentný účinok

• minimálna dermálna dráždivosť

Priaznivo ovplyvňuje:
• prejavy akné
• afty, bradavice, opary
• svrbenie pri poštípaní hmyzom

• odpudzuje kliešte
10 ml

30 ml

Roll-on s olejom
čajovníka austrálskeho

Olej čajovníka austrálskeho Dr. Müller 

Pharma je štandardizovaný, ultračistý, vysoko 

kvalitný olej získaný výhradne zo stromu Mela-

leuca alternifolia špeciálnou šetrnou destilačnou 

metódou, ktorá zaručuje jeho vysokú účinnosť 

a jemnú charakteristickú arómu.

Koncentrovaná frakcia oleja čajovníka austrálske-

ho so zvýšeným podielom účinných zložiek a zníže-

ným obsahom dráždivých látok.

Vlastnosti:
• veľmi účinné prírodné antiseptikum
• antimikrobiálny účinok v širokom spektre
• intenzívny repelentný účinok

• minimálna dermálna dráždivosť

Priaznivo ovplyvňuje:
• prejavy akné
• afty, bradavice, opary
• svrbenie pri poštípaní hmyzom

• odpudzuje kliešte

Roll-on s TTO má vhodnú aplikačnú formu a vojde 

do každého vrecka.
4 ml
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Gél s olejom čajovníka
austrálskeho a vitamínom E

Gél s olejom čajovníka austrálskeho je určený na 

pravidelnú starostlivosť o pleť so sklonom k akné 

a k obdobným dermatologickým problémom. Účin-

ne pôsobí proti základným príčinám tvorby akné: 

odstraňuje z pleti nadbytočnú mastnotu, uvoľňuje 

a čistí pleťové póry a znižuje tvorbu komedonov. 

Intenzívny účinok oleja čajovníka austrálskeho je 

zosilnený unikátnymi mikrokapsulami bohatými 

na vitamín E.
30 ml

Krém s olejom čajovníka
austrálskeho

Krém s olejem čajovníka austrálskeho je vhod-

ný na pravidelnú starostlivosť o pleť so sklonom 

k akné a k iným dermatologickým problémom. 

Obsahuje aktívne látky (makadamový, jojobový 

a avokádový olej a vitamín E), ktoré sa starajú 

o pleť a udržujú ju vláčnu. Olej čajovníka austrál-

skeho (Tea Tree Oil) účinne pôsobí pri prejavoch 

akné.
30 ml

Pleťové tonikum 
s olejom čajovníka austrálskeho

Pleťové tonikum čistí, príjemne osviežuje a upo-

kojuje pleť a účinne z nej odstraňuje nečistoty bez 

nežiaduceho vysušovania. Je zvlášť vhodné pre 

osoby s citlivou pleťou alebo so sklonom k derma-

tologickým problémom. Obsahuje antiseptický olej 

čajovníka austrálskeho a extrakt hamamelu (hama-

melis), ktorý priaznivo pôsobí na pleťové póry. Naj-

lepšie výsledky dosiahnete súčasným používaním 

TTO čistiaceho gélu na tvár Dr. Müller Pharma.
150 ml

Masážny krém na nohy s olejom
čajovníka austrálskeho

Vysoko účinný masážny krém na nohy s obsahom 

antiseptického oleja čajovníka austrálskeho je 

vhodný na odstránenie pocitu unavených alebo 

opuchnutých nôh a masáže prípravkom zlepšujú 

aj ich prekrvenie. Má dezodoračný účinok, zabra-

ňuje poteniu nôh a účinne odstraňuje ich zápach. 

Zmäkčuje a zvláčňuje stvrdnutú kožu na cho-

didlách. 150 ml

Telové a pleťové mlieko 
s olejom čajovníka austrálskeho

Jemné mlieko s obsahom oleja čajovníka aus-

trálskeho je určené na každodennú starostlivosť 

o pokožku po umývaní, sprchovaní, holení a pod. 

Prináša úľavu pri podráždení alebo svrbení pokož-

ky. Upokojuje pleť po spálení slnkom, blahodarne 

pôsobí na problematickú pleť so sklonom k akné 

a na popraskanú zhrubnutú pokožku.
150 ml
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Balzam na pery s olejom
čajovníka austrálskeho

Balzam na pery prináša okamžitú úľavu namáha-

ným a suchým perám. Poskytuje perám dlhotrvajú-

cu ochranu pred nepriazňou počasia (chlad, vietor, 

slnko) hlavne v lete počas pobytu pri mori alebo 

v zime na horách. Účinky sú zosilnené obsahom 

ďalších účinných látok – vitamínu E a glycerínu.
10 ml

Šampón proti lupinám s olejom
čajovníka austrálskeho

Šampón s olejom čajovníka austrálskeho je ur-

čený na jemné a efektívne obmedzenie tvorby 

lupín. Účinne zbavuje vlasy a pokožku hlavy lupín 

a nečistôt, zanecháva ich jemnejšie, žiarivejšie 

a poddajnejšie. Najlepšie výsledky dosiahnete pri 

pravidelnom používaní. 
200 ml

Prírodné glycerínové mydlo 
s olejom čajovníka
austrálskeho

Čisté prírodné glycerínové mydlo obsahuje 1 % 

oleja a 0,5 % lístkov čajovníka austrálskeho. Tea 

Tree Oil dáva tomuto jemnému mydlu dlho trvajúci 

dezodoračný účinok a obsiahnuté lístky pôsobia 

ako prírodný peelingový prostriedok. Mydlo pô-

sobí zvlášť blahodarne u osôb s problematickou 

pleťou so sklonom k akné a iným dermatologic-

kým problémom. Odporúčané na denné umývanie 

pokožky celého tela. Mydlo je vhodné pre celú 

rodinu..
90 g

Čistiaci gél na tvár s olejom
čajovníka austrálskeho

Jemný čistiaci gél s olejom čajovníka austrálske-

ho je určený na každodennú starostlivosť o mast-

nú pleť a o pleť mladistvých so sklonom k akné 

a iným dermatologickým problémom. Zmes jem-

ných čistiacich látok rastlinného pôvodu dokonale 

odstraňuje z pleti nečistoty, nadbytočnú mastnotu 

a zvyšky make-upu bez nežiaduceho vysušovania. 

Olej čajovníka austrálskeho uvoľňuje póry, ktoré 

sa podieľajú na vzniku akné a upokojuje prejavy 

akné. Používa sa miesto mydla. Najlepšie výsledky 

dosiahnete súčasným používaním TTO pleťového 

tonika Dr. Müller Pharma. 
150 ml

Kondómy s olejom 
čajovníka austrálskeho

Zdravotnícka pomôcka

Kondómy, ak sú správne používané, sú účinné ako 

ochrana pred otehotnením a znižujú riziko nákazy 

alebo šírenia sexuálne prenosných ochorení vráta-

ne AIDS. Antiseptický olej čajovníka austrálskeho 

navyše obmedzuje ťažkosti pri bakteriálnych, kva-

sinkových a plesňových infekciách a zmierňuje ich 

nežiaduce prejavy.
3 kusy
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Intímna umývacia pena s olejom
čajovníka austrálskeho

Jemná umývacia pena s olejom čajovníka austrál-

skeho je vhodná na každodennú hygienu intím-

nych partií tela, nedráždi a nevysušuje pokožku. 

Jej pravidelným používaním je možné priaznivo 

ovplyvniť problémy spojené so svrbením a pálením 

v intímnej oblasti.
100 ml

Intímny umývací gél s olejom
čajovníka austrálskeho

Jemný umývací gél s olejom čajovníka austrálske-

ho je vhodný na každodennú hygienu intímnych 

partií tela. Pravidelným používaním je možné pre-

dísť ťažkostiam v intímnych partiách a obmedziť 

ich nepríjemné prejavy. Kyselina mliečna pomáha 

udržať prirodzené pH intímnych partií.
200 ml

Gél na intímnu hygienu ženy
s olejom čajovníka austrálskeho

Tea Tree Oil gél Dr. Müller Pharma na intímnu 

hygienu je určený na starostlivosť o vonkajšie 

genitálie ženy pri problémoch prejavujúcich sa 

svrbením, pálením alebo suchosťou v intímnych 

partiách. K tým najčastejšie dochádza v súvislosti 

s antibiotickou liečbou, zmenou kvality vody, po-

užívaním mydla a sprchových gélov alebo pri zme-

ne sexuálneho partnera.

Prípravok obsahuje 4-Terpineol, destilovanú účin-

nú zložku oleja čajovníka austrálskeho, čiže Tea 

Tree Oil (Melaleuca Alternifolia Leaf Oil). Desti-

láciou sú odstránené dráždivé a potenciálne aler-

génne zložky.

Gél sa dá takisto použiť ako lubrikačný a odporúča 

sa ho používať pred a po návšteve bazénov a kú-

palísk.

7 túb á 7,5 ml
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PantheHair® šampón 
na mastné vlasy

PantheHair® šampón na mastné vlasy obsahuje 

3 % panthenolu, ktorý prospieva vlasom. Po po-

užití šampónu budú vlasy krásne a jemné.

• starostlivosť o vlasy pri nadmernom mastení 

vlasov

• starostlivosť o pokožku hlavy pri svrbení

Použitie:

Šampón vmasírujte do vlhkých vlasov a pokožky 

hlavy až do napenenia, nechajte aspoň chvíľu pô-

sobiť. Potom vlasy dôkladne opláchnite.
200 ml

Rad prípravkov na starostlivosť o vlasy je vytvorený na základe najmodernejších aktívnych látok 

určených na ochranu, výživu a lepší vzhľad vlasov a šetrných umývacích tenzidov používaných vo 

vlasovej kozmetike. Najvýznamnejšou aktívnou zložkou, ktorá je obsiahnutá vo všetkých prípravkoch, je 

panthenol, ktorý ako hlavná účinná látka je tu obsiahnutý v biologicky aktívnej koncentrácii – šampóny 

obsahujú 3 %, kondicionér 4 %. Provitamín B5 je dôležitý pre krásne vlasy.

PantheHair®

PantheHair® šampón 
na poškodené vlasy

PantheHair® šampón na poškodené vlasy obsa-

huje 3 % panthenolu, ktorý prospieva vlasom. Po 

použití šampónu budú vlasy krásne a jemné.

• ošetrenie vlasov pri častej ondulácii a sušení 

sušičom

• starostlivosť o rozštiepené končeky vlasov

• starostlivosť o vlasy po trvalej a farbení

Použitie:

Šampón vmasírujte do vlhkých vlasov a pokožky 

hlavy až do napenenia, nechajte chvíľu pôsobiť. 

Potom vlasy dôkladne opláchnite.
200 ml

PantheHair® šampón 
na normálne vlasy

PantheHair® šampón na normálne vlasy obsahuje 

3 % panthenolu, ktorý prospieva vlasom. Po po-

užití šampónu budú vlasy krásne a jemné.

• na každodennú starostlivosť o vlasy

• na starostlivosť o vlasy pri zhoršenej kvalite 

vlasov

Použitie:

Šampón vmasírujte do vlhkých vlasov a pokožky 

hlavy až do napenenia, nechajte chvíľu pôsobiť. 

Potom vlasy dôkladne opláchnite.
200 ml
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PantheHair® šampón 
proti lupinám

PantheHair® šampón proti lupinám obsahuje 

okrem 3 % panthenolu tiež efektívne koncentrácie 

dvoch aktívnych látok – klimbazolu a octopiroxu 

(piroctone olamine), ktoré pôsobia rôznymi me-

chanizmami proti pôvodcovi tvorby lupín.

• starostlivosť pri zvýšenej tvorbe lupín

• starostlivosť o vlasy pri nadmernom mastení

• starostlivosť o pokožku hlavy pri svrbení

Použitie:

Šampón vmasírujte do vlhkých vlasov, ale predo-

všetkým do pokožky hlavy do napenenia a nechaj-

te aspoň chvíľu pôsobiť. Potom vlasy dôkladne 

opláchnite.
200 ml

PantheHair® kondicionér

PantheHair® kondicionér na ľahké rozčesávanie 

vlasov obsahuje 4 % panthenolu a látky s antista-

tickými účinkami, ktoré dodajú vlasom objem. Vý-

sledkom pravidelného používania sú jemné, lesklé 

a ľahko rozčesateľné vlasy.

Použitie:

Primerané množstvo vtierajte do vlhkých vlasov 

umytých šampónom. Nechajte pôsobiť aspoň 

chvíľu a potom opláchnite vodou.
200 ml

37



Panthenol, respektíve kyselina pantotenová, je nevyhnutný na udržanie zdravej pokožky, 

krásnych vlasov a nechtov. Jeho nedostatok v organizme sa významne prejaví na koži – 

znížením pružnosti, rýchlejším starnutím kože, zvráskavením a rozvojom vrások 

a na vlasoch – zhoršením ich kvality, stratou lesku a väčšou lámavosťou. I preto sa 

využíva v dermatológii a v kozmetických prípravkoch. Dôležitá je rovnako koncentrácia – 

preukázateľne účinné sú prípravky s obsahom panthenolu od 1 % vyššie.

Panthenol

Panthenol pena 6 %

• Prináša úľavu, upokojuje a prí-

jemne chladí pokožku nad-

merne ožiarenú slnkom alebo 

podobne podráždenú.

• Ľahko vstrebateľná pena umož-

ňuje aplikáciu i na citlivé mies-

ta, kde je vtieranie bolestivé.

• Panthenol je nevyhnutný na 

udržanie zdravej pokožky.
150 ml

Panthenol
telové mlieko 7 %

• Svieža a ľahká emulzia s inten-

zívnym účinkom panthenolu.

• Na starostlivosť o pokožku 

ožiarenú alebo namáhanú 

opaľovaním, kúpaním, sauno-

vaním, mrazom alebo suchom.

• Je vhodné i na zvlášť citlivú po-

kožku.
200 ml

Panthenol krém 7 %

• Krém je vhodný na každo-

dennú starostlivosť o pleť, 

ktorá je vystavená záťaži 

alebo namáhaná poveter-

nostnými vplyvmi (slnko, 

vietor, mráz)

• Po použití zanecháva pleť 

hebkú
30 ml

Panthenol
krém na pery 7 %

Krém na pery s panthenolom 

prináša okamžitú úľavu suchým 

a namáhaným perám, ktoré 

premasťuje a zvláčňuje. Od-

porúča sa používať v priebehu 

celého roka hlavne pri nadmer-

nom slnečnom žiarení alebo 

mraze.  
10 ml

Panthenol
pomáda na pery

Tyčinka s panthenolom na rých-

lu úľavu suchým perám. 
4,4 g

Panthenol gél 7 %

• Prináša úľavu, upokojuje 

a príjemne chladí pokožku 

nadmerne ožiarenú slnkom

• Ľahko sa rozotiera

• Vďaka svojmu jedinečnému 

zloženiu sa za niekoľko mi-

nút po nanesení sám vstre-

be bez nutnosti ďalšieho 

vtierania
100 ml
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Panthenol kapsuly, 40 mg

Výživový doplnok so sladidlom 

• pre krásne vlasy a nechty

• kyselina pantothenová je látka zo skupiny vita-

mínov B

• prípravok zabezpečuje prísun kyseliny pantoté-

novej do organizmu

Zloženie: zvlhčujúca látka (polyethylenglykol), želatína, zvlhčujú-

ca látka (glycerol), dexpanthenol, čistená voda, zvlhčujúca látka 

(sorbitol), farbivá (oxid titaničitý, žlť SY). Žlť SY môže nepriaznivo 

ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.

Zloženie v 100 g v 1 kapsule % RVH* 
   v 1 kapsule

Dexpanthenol 
(kyselina pantothenová) 6 g 40 mg 667 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 1krát denne 1 kapsulu prehltnúť a za-

piť dostatočným množstvom tekutiny.

Výživové údaje v 100 g v 1 kapsule

Energetická hodnota 463 kJ / 109 kcal 3,1 kJ / 0,7 kcal

Tuky 0 g 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 11,8 g 78,8 mg

   z toho cukry 0 g 0 mg

   z toho polyalkoholy 11,8 g 78,8 mg

Bielkoviny 20,3 g 136 mg

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

30 kapsúl • hmotnosť obsahu 20,1 g ±5 %

60 kapsúl • hmotnosť obsahu 40,2 g ±5 %

Panthenol tablety, 40 mg

Výživový doplnok so sladidlom 

Kyselina pantothenová:

• je látka zo skupiny vitamínov B

• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania

• prispieva k normálnemu energetickému meta-

bolizmu

Zloženie: plnidlo (sorbitol), dexpanthenol, protispekavá látka 

(stearan horečnatý)

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

Dexpanthenol 
(kyselina pantothenová) 3,6 g 40 mg 667 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 1 tabletu denne pomaly rozpustiť 

v ústach..

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 943 kJ / 226 kcal 10,4 kJ / 2,5 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 94,3 g 1 037 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 94,3 g 1 037mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Nie je urče-

né pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 26,4 g ± 5 %.

24 tabliet

Panthenol tablety, 100 mg

Výživový doplnok so sladidlom 

Kyselina pantothenová:

• je látka zo skupiny vitamínov B

• prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania

• prispieva k normálnemu energetickému meta-

bolizmu

Zloženie: plnidlo (sorbitol), dexpanthenol, protispekavá látka 

(stearan horečnatý)

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

Dexpanthenol 
(kyselina pantothenová) 9,1 g 100 mg 1 667 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 1 tabletu denne pomaly rozpustiť 

v ústach.

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 882 kJ / 212 kcal 9,7 kJ / 2,3 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 88,2 g 970 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 88,2 g 970 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Nie je určené deťom. 

Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. Odkladajte 

mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 26,4 g ± 5 %.

24 tabliet
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Panthenol šampón 
na normálne vlasy 2 %

• pre krásne a zdravé vlasy

• na každodennú starostlivosť o vlasy

Komplexná starostlivosť o vlasy, aby zostali krás-

ne, lesklé a pružné. Šampón šetrne umýva vlasy 

a vracia im prirodzený lesk a hebkosť.

Použitie: Šampón vmasírujte do vlhkých vlasov 

a vlasovej pokožky až do napenenia, nechajte 

chvíľu pôsobiť. Potom vlasy dôkladne opláchnite.
250 ml

Panthenol šampón 
na narušené vlasy 2 %

• starostlivosť o vlasy pri častej ondulácii a su-

šení sušičom

• starostlivosť o vlasy po trvalej a farbení

Šampón poskytuje vlasom dokonalú starostlivosť 

a ochranu pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. 

Stará sa o vlasy po mechanickej záťaži a zanechá-

va ich krásne a lesklé.

Použitie: Šampón vmasírujte do vlhkých vlasov 

a vlasovej pokožky až do napenenia, nechajte 

chvíľu pôsobiť. Potom vlasy dôkladne opláchnite.
250 ml

Panthenol šampón 
na mastné vlasy 2 %

• pri zvýšenom mastení vlasov a pokožky hlavy

• pri svrbení pokožky hlavy

Šampón šetrne umýva vlasy a zbavuje vlasy i po-

kožku hlavy mastnoty a nečistôt. Po použití vlasy 

zostávajú krásne a lesklé.

Použitie: Šampón vmasírujte do vlhkých vlasov 

a vlasovej pokožky až do napenenia, nechajte 

chvíľu pôsobiť. Potom vlasy dôkladne opláchnite.
250 ml

Panthenol šampón 
proti lupinám 2 %

• pri zvýšenej tvorbe lupín

• pri zvýšenom mastení vlasov

Šampón dôkladne umýva vlasy a odstraňuje z vla-

sov i pokožky hlavy lupiny. Po použití zostávajú 

vlasy lesklé a krásne bez lupín. 

Použitie: Šampón vmasírujte do vlhkých vlasov 

a vlasovej pokožky až do napenenia, nechajte 

chvíľu pôsobiť. Potom vlasy dôkladne opláchnite.
250 ml

Panthenol kondicionér 4 %

Výsledkom pravidelného používania Panthenol 

kondicionéra sú jemné, lesklé a ľahko rozčesa-

teľné vlasy.

Použitie: Primerané množstvo vtierajte do vlh-

kých vlasov umytých šampónom. Nechajte pôso-

biť aspoň chvíľu a potom opláchnite vodou.
200 ml
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Panthenol HA gél 7 %

Zloženie: panthenol 7 % + kyselina hyalurónová

• Úľava a upokojenie pokožky nadmerne ožiare-

nej slnkom

• Silný chladivý efekt

• Rýchlo a ľahko roztierateľný gél

• Vďaka zloženiu sa aktívne látky po nanesení 

rýchlo vstrebávajú

• Obsiahnuté látky (panthenol, kyselina hyaluró-

nová a vitamín E v mikrokapsulách) priaznivo 

pôsobia na pokožku po opaľovaní
100 ml

Panthenol HA krém 7 %

Zloženie: panthenol 7 % + kyselina hyalurónová

• Ľahko vstrebateľná emulzia s upokojujúcim 

účinkom na kožu

• Vhodný na starostlivosť o suchú a citlivú po-

kožku

• Obsiahnuté látky (panthenol a kyselina hyaluró-

nová) prispievajú ku krásnej a hebkej pokožke
30 ml

Panthenol je nevyhnutný na udržanie zdravej pokožky, krásnych vlasov a nechtov. 

Preukázateľne účinné sú prípravky s obsahom panthenolu od 1 % vyššie. Nové prípravky radu 

Panthenol HA obsahujú tiež kyselinu hyalurónovú. Panthenol a kyselina hyalurónová majú 

veľkú schopnosť viazať vodu, prispievajú k zachovaniu elasticity kože 

a urýchľujú regeneráciu kože po pôsobení slnečného žiarenia.

Panthenol HA

Panthenol HA telové mlieko 7 %

Zloženie: panthenol 7 % + kyselina hyalurónová

• Svieža a ľahká emulzia

• Úľava a upokojenie pokožky nadmerne ožiare-

nej slnkom

• Premastenie a regenerácia pokožky vysušenej 

slnkom, kúpaním, či mrazom

• Vhodné na každodennú starostlivosť o suchú 

a citlivú pokožku
200 ml
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PantheNose® nosný sprej 
s aloe vera

Zdravotnícka pomôcka

• jemne a šetrne čistí nos

• odstraňuje suché chrasty z nosnej 

sliznice

• zvlhčuje suchú nosnú sliznicu a chrá-

ni ju pred vysychaním

• regeneruje nosnú sliznicu

Dexpanthenol a Aloe vera upokojujú 

a hojivo pôsobí na sliznicu nosa pri nád-

che a spoločne s glycerínom podporujú 

jej zvlhčenie.

Použitie: Podľa potreby niekoľkokrát 

denne vstreknite do každej nosnej dier-

ky. Vhodné pre dospelých, deti od 3 ro-

kov, tehotné a dojčiace ženy.
20 ml

Prípravky PantheNose® nosné spreje sú zdravotnícke pomôcky, ktoré jemne 

čistia nosnú dutinu, znižujú tvorbu hlienov pri nádche a uľahčujú tak dýchanie. 

Nosnú sliznicu pritom nevysušujú. Obsiahnutý dexpanthenol má regeneračné 

a hydratačné účinky. PantheNose® masti sú určené na starostlivosť o pokožku 

v okolí nosa pri nádche.

PantheNose®

PantheNose® nosný sprej 
s horčíkom

Zdravotnícka pomôcka

Prevencia príznakov alergickej nádchy

• zvlhčuje suchú nosnú sliznicu 

a chráni ju pred vysychaním

• regeneruje nosnú sliznicu

• znižuje tvorbu hlienov  pri nádche

• uľahčuje dýchanie

Horčík sa podieľa na znížení alergickej 

reaktivity nosnej sliznice. 

Dexpanthenol upokojuje sliznicu 

nosa pri nádche a podporuje jej zvlh-

čenie. 

Použitie: Podľa potreby niekoľkokrát 

denne vstreknite do každej nosnej dier-

ky. Vhodné pre dospelých a deti od 3 ro-

kov ako prevencia príznakov a prídavná 

terapia pri alergickej nádche. Používať 

môžu i tehotné a dojčiace ženy. 
20 ml

PantheNose® masť 
s éterickými olejmi

Na okolie nosa pri nádche

Obsahuje aktívne látky:

• panthenol

• vitamín E

• éterické oleje

Použitie: Podľa potreby niekoľkokrát denne vy-

tlačte asi 1 cm masti a aplikujte na pokožku v okolí 

nosa podráždenú nádchou alebo častým fúkaním. 

Vhodné pre dospelých a deti od 3 rokov.
7,5 ml

PantheNose® masť 
s bisabololom

Na okolie nosa pri nádche

Obsahuje aktívne látky:

• panthenol

• vitamín E

• bisabolol

Použitie: Podľa potreby niekoľkokrát denne vy-

tlačte asi 1 cm masti a aplikujte na pokožku v okolí 

nosa podráždenú nádchou alebo častým fúkaním. 

Vhodné pre dospelých a deti od 3 rokov.
7,5 ml
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PediCare® krém 
na rozpraskané päty

Regeneračný krém na starostlivosť o popraskané 

päty a kožu chodidiel. Krém kožu nôh dobre pre-

mastí a zmäkčí stvrdnuté vrstvy rozpraskanej kože. 

Pri pravidelnom používaní vracia pokožke prirodze-

nú pružnosť a odolnosť. Pôsobí proti vysychaniu 

kože na pätách, zamedzuje vzniku prasklín a súvi-

siacim nepríjemným prejavom.

Použitie: PediCare® regeneračný krém na popras-

kané päty používajte denne na dobre umyté a osu-

šené nohy, najlepšie na noc a jemne vmasírujte.
100 ml

PediCare® balzam 
na stvrdnutů kožu

Balzam na zmäkčenie a zvlhčenie stvrdnutej kože 

nôh, rúk, kolien i lakťov. Balzam sa dobre vstre-

báva, účinne zvlhčuje a zmäkčuje kožu. Chráni ju 

pred vysušovaním a zabraňuje následnému stvrd-

nutiu a olupovaniu kože.

Použitie: Na dosiahnutie účinku nanášajte Pedi-

Care® balzam na stvrdnutú kožu na dobre umyté 

a osušené miesta niekoľkokrát denne a jemne 

vmasírujte.
100 ml

Prsný balzam

Obsiahnuté silice (borovicová, mätová, eukalyp-

tová a jedľová) v kombinácii s mentolom a gáfrom 

významne prispievajú na uľahčenie dýchania 

v období nachladnutia aj pri upchatom nose.

Nepoužívajte pre deti do 3 rokov.
50 ml

Prsný 
balzam

Prsný balzam je vhodný na masáže hrudníka, krku, spánkov, čela a zátylka. 

Obsahuje silice (éterické oleje), čo sú produkty rastlín, prchavé, vo vode 

nerozpustné látky alebo zmesi látok s veľmi prenikavou vôňou.

PediCare® Nohy každého človeka sú denne veľmi namáhané. Mnoho ľudí zápasí so stvrdnutou kožou na pätách, 

s častými otlakmi, vyššou potivosťou nôh alebo s ich zápachom. Najviac rôznych problémov 

sa objavuje v období od jari do jesene, keď je veľmi teplo, nohy sa potia, čo podporuje baktérie, 

kvasinky a ďalšie plesne, a potom stačí minimálne poranenie a rozbehne sa rad problémov. Tieto 

prípravky by sa mali stať bežnou súčasťou kúpeľní a starostlivosť o nohy každodennou záležitosťou.
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Klimakterin® kapsuly

Výživový doplnok 
Prípravok s obsahom izofl avónov z červenej ďateliny 
a sóje a vitamínu D pre ženy v období menopauzy.
Ďatelina • pomáha ženám zvládať prejavy spoje-
né s menopauzou (návaly horúčavy, potenie, nepo-
koj, podráždenosť)
Vitamín D • prispieva k normálnemu vstrebáva-
niu vápnika a fosforu • prispieva k udržaniu nor-
málneho stavu kostí a zubov 
Zloženie: rybí olej, želatína, extrakt ďateliny lúčnej, kokosový 
olej, zvlhčujúca látka (glycerol), palmový olej, extrakt sóje, čis-
tená voda, zvlhčujúca látka (sorbitol), emulgátor (sójový lecitín), 
vitamín D (kolecalciferol), farbivá (oxid titaničitý, carmin, oxid že-
leza čierny).

Zloženie v 100 g v 1 kapsule % RVH* 
   v 1 kapsule

extrakt ďateliny lúčnej 10,71 g 75 mg 
  (z toho izofl avóny 
  30 mg) nestanovené

extrakt sóje 3,57 g 25 mg
  (z toho izofl avóny
  10 mg) nestanovené

vitamín D (kolekalciferol) 285 μg 2 μg 40 %

rybí olej (18 % EPA, 
12 % DHA) 42,86 g 300 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsuly denne.

Výživové údaje v 100 g v 1 kapsule

Energetická hodnota 2 481 kJ / 601 kcal 17,4 kJ / 4,2 kcal

Tuky 57,1 g 400 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny 31,1 g 217 mg

Sacharidy 7,3 g 50,7 mg

   z toho cukry 0 g 0 mg

Bielkoviny 17,4 g 121,8 mg

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stra-

vu. Nie je vhodný pre deti, mladistvých, tehotné a dojčiace ženy. 

Neužívajte pri poruchách krvnej zrážanlivosti alebo ak užívate 

akékoľvek lieky ovplyvňujúce krvnú zrážanlivosť. Nie je určené 

pre ženy po prekonanej rakovine prsníka a maternice. Odkladajte 

mimo dosahu detí. 
Hmotnosť obsahu: 42,0 g ± 5 %. 60 kapsúl

Klimakterin® bylinný čaj
pri menopauze

Výživový doplnok 

Ďatelina • pomáha ženám zvládať prejavy spojené 

s menopauzou (návaly horúčavy, potenie, nepokoj)

Medovka • pomáha udržiavať pozitívnu náladu, 

prispieva k optimálnej relaxácii a k dobrému a po-

kojnému odpočinku 

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
 v 1 vrecúšku  v 1 vrecúšku

kvet červenej ďateliny 
(Trifolium pratense) 70 g 1 050 mg nestanovené

vňať medovky (Melissa offi cinalis) 30 g 450 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie prejsť varom. 

Čaj sa pripravuje vždy čerstvý, pije sa vlažný.

Odporúčané dávkovanie: 2 – 3 šálky denne. Obsah živín a ener-

getická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zanedbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre deti, mladistvých, tehotné a dojčiace ženy. Nie 

je určený deťom. Nie je určený pre ženy po prekonanej rakovine 

prsníka a maternice. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto. 

20 nálevových vrecúšok

V tele ženy sa v priebehu jej života odohráva rad zmien. 

Hoci sú väčšinou očakávané, neprijíma ich žena vždy s nadšením. 

Mnohé zmeny ju totiž môžu poriadne potrápiť.

Prípravky pre ženy

Gynoton® bylinný čaj 
pri menštruácii

Výživový doplnok 

Hluchavka, alchemilka

• pomáha zachovať dobrý pocit pred menštruač-

ným cyklom a počas neho

• hluchavka prispieva k normálnej funkcii čriev

Myší chvost

• tradične používaný na podporu trávenia

Mäta • podporuje normálne trávenie a prirodzený 

pohyb čriev, prispieva k optimálnej relaxácii

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  v 1 vrecúšku  v 1 vrecúšku

hluchavka vňať (Lamium album L.) 30 g 450 mg nestanovené

alchemilka vňať
(Alchemilla vulgaris Bus, non L.) 30 g 450 mg nestanovené

myší chvost vňať
(Achillea millefolium L.)  30 g 450 mg nestanovené

mäta pieporná vňať (Mentha piperita) 10 g 150 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje ¼ l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Pripra-

vuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: 3 šálky denne. Obsah živín a energe-

tická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zanedbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Prípravok nie je určený 

pre deti do 12 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí.  

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto. 

20 nálevových vrecúšok
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SulfaDerm® 

Tigria masť 

Mydlo a šampón s obsahom síry sú tradičné prostriedky vhodné 

na nadmerne sa mastiacu pokožku. Napomáhajú odstraňovať mastnotu 

kože a čistia kožné póry. Sú k pleti veľmi šetrné, nenarušujú vlhkosť 

ani rovnováhu pokožky, sú vhodné na časté použitie.

Masť s vysokým obsahom éterických látok.

SulfaDerm® sírový šampón

Tradičný prípravok s obsahom síry je vhodný 

na starostlivosť o nadmerne sa mastiace vla-

sy. Má tiež priaznivý vplyv na svrbiacu pokož-

ku hlavy a tvorbu lupín.

• Obsiahnutá síra omedzuje nadmernú tvor-

bu kožného mazu a mastných lupín.

• SulfaDerm® šampón obsahuje šetrné umý-

vacie zložky, pH je upravené na hodnotu 

priaznivú pre kožu a vlasy.

• Je vhodný na časté použitie.

Použitie: Šampón aplikujte do vlhkých vlasov 2x, 

druhý raz nechajte niekoľko minút pôsobiť a potom 

dôkladne opláchnite.
100 ml

SulfaDerm® sírové mydlo

• Mydlo účinne zbavuje pleť nečistôt, čistí do 

hĺbky a zanecháva pokožku prirodzene jemnú.

• Obsiahnutá síra obmedzuje tvorbu kožného 

mazu, uvoľňuje a čistí pleťové póry a znižuje 

tvorbu komedonov.

Použitie: Pokožku mydlom jemne omyte a potom 

opláchnite. Pre zvýšenie účinku môžete nechať 

niekoľko minút pôsobiť a až potom opláchnuť. 

Chráňte oči a sliznice! V prípade podráždenia po-

kožky aplikáciu prerušte.
90 g

Tigria masť

Tygria masť s vysokým obsahom éterických látok,

hlavne klinčekovej silice, sa používa vďaka svojim

chladivým účinkom na pokožku na uvoľnenie napä-

tia spôsobeného únavou. Je určená na vonkajšiu 

aplikáciu pri masáži na spánky, krk alebo okolie 

nosa. Vďaka svojmu mastnému masťovému zá-

kladu tiež dôkladne zvláčňuje pokožku. Chráňte 

oči a sliznicu. Nie určené pre deti do 3 rokov.
8 g
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Urosept® Urosept® ponúka rad prípravkov so šťavou 

z kľukvy veľkoplodej ľudovo nazývanej 

kanadská brusnica.

Urosept® tablety

Výživový doplnok so sladidlom

Zloženie: plnidlo (sorbitol), suchý koncentrát šťavy kľukvy veľko-

plodej Vaccinium macrocarpon, ľudovo nazývanej kanadská brus-

nica, protihrudkujúca látka (mastenec, stearan horečnatý, koloidný 

oxid kremičitý).

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

suchý koncentrát šťavy
z plodu kľukvy veľkoplodej 30,9 g 333 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 1 – 3x denne nechajte v ústach voľne 

rozpustiť 1 tabletu.

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 1 097 kJ / 261 kcal 11,9 kJ / 2,8 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 91 g 98,3 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené deťom. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatív-

ne účinky. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 17,3 g ± 5 %.

16 tabliet

Urosept® sirup

Výživový doplnok v tekutej forme

Urosept® sirup s koncentrovanou šťavou z ka-

nadských brusníc (kľukva veľkoplodá – Vaccinium 

macrocarpon). Pre svoje výborné chuťové vlast-

nosti je vhodný pre deti od 3 rokov.

Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitné-

ho systému a k zníženiu miery únavy a vyčerpania

Zloženie: invertný cukor, čistená voda, suchý koncetrát šťavy 

kľukvy veľkoplodej (Vaccinium macrocarpon), vitamín C (kyselina 

L- askorbová, L-askorban sodný), konzervant (sorban draselný). 

Zloženie v 100 g v 1 porcii % RVH* 
   v 1 porcii

suchý koncentrát šťavy  
kľukvy veľkoplodej  
(Vaccinium macrocarpon) 11 g 731,5 mg nestanovené

vitamín C 300 mg 20 mg 24,9 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

1 porcia = 5 ml. Balenie 320 g obsahuje ~ 48 porcií.

Odporúčané dávkovanie: 1 – 3 kávové lyžičky (5 – 15 ml) den-

ne. Môže sa pridávať do čaju či iného teplého alebo studeného 

nápoja. Je možné užívať i ako sirup do vody. Maximálna odporú-

čaná denná dávka (15 ml) zodpovedá 38 300 mg čerstvých plodov 

brusníc.

Výživové údaje v 100 g

Energetická hodnota 943 kJ / 222 kcal

Tuky 0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g

Sacharidy 54,6 g

   z toho cukry 54,6 g

Bielkoviny 0 g

Soľ* 0,29 g

* Soľ je v potravine obsiahnutá ako dôsledok prirodzene sa vysky-

tujúceho sodíka v L-askorbane sodnom (vit. C).

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Pozn.: Pred použitím potraste! Po otvorení uchovávajte sirup 

dobre uzavretý v chlade a tme.

320 g
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Urosept® kapsuly

Výživový doplnok 

Urosept® kapsuly s koncentrovanou šťavou 

z kľukvy veľkoplodej, ľudovo nazývanej kanadská 

brusnica (Vaccinium macrocarpon).

Zloženie: sójový olej rafi novaný, suchý extrakt z plodu kľukvy 

veľkoplodej Vaccinium macrocarpon, ľudovo nazývanou kanadská 

brusnica (koncentrovaná šťava, hydroxid horečnatý, fosforečnan 

vápenatý), želatína, zvlhčujúca látka (glycerol), kokosový olej, 

čistená voda, emulgátor (sójový lecitín), sójový olej čiastoč-

ne hydrogenovaný, farbivá (karmín, oxid titaničitý, oxid železa 

červený, enocianín).

Zloženie v 100 g v 1 kapsule % RVH* 
   v 1 kapsule

suchý extrakt 
z plodu kľukvy veľkoplodej
(Vaccinium macrocarpon) 29,4 g 300 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 1 – 2 kapsuly denne prehltnúť a zapiť 

dostatočným množstvom tekutiny.

Výživové údaje v 100 g v 1 kapsule

Energetická hodnota 1 849 kJ / 447 kcal 18,9 kJ / 4,6 kcal

Tuky 39,2 g 400 mg

   z toho nasýtené mastné kyseliny 8,6 g 88,0 mg

Sacharidy 7,8 g 79,7 mg

   z toho cukry 0 g 0 mg

   z toho polyalkoholy 7,8 g 79,7 mg

Bielkoviny 18,8 g 191,7 mg

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 61,2 g ± 5 %.

60 kapsúl

Urosept® bylinný čaj

Výživový doplnok 

Bylinný čaj so šťavou z kľukvy veľkoplodej, ľudovo 

nazývanej kanadská brusnica (Vaccinium macro-

carpon).

Zlatobyľ

• prispieva k normálnemu vylučovaniu močovým 

traktom

Ibiš

• podporuje vylučovaciu funkciu močových ciest

Šípky

• pomáhajú funkcii obličiek a močového mechúra

Rozmarínový list

• podporuje vylučovanie močovým traktom

List buko

• pomáha udržiavať zdravie močových ciest

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  v 1 vrecúšku  v 1 vrecúšku

zlatobyľová vňať  
(Solidago virgaurea L.) 40 g 600 mg nestanovené

ibišový kvet
(Hibiscus sabdariffa) 15 g 225 mg nestanovené

šípky bez semien
(Cynosbati fructus sine semine) 15 g 225 mg nestanovené

kľukva veľkoplodá  
– suchý koncentrát
(Vaccinium macrocarpon) 10 g 150 mg nestanovené

vňať lipkavca pravého 
(Galium verum) 10 g 150 mg nestanovené

rozmarínový list  
(Rosmarinus offi cinalis) 5 g 75 mg nestanovené

list buko (Barosma betulinum) 5 g 75 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Pripra-

vuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: Dospelým je odporúčané vypiť 

1 až 4 šálky denne, deťom od 3 do 12 rokov 1 až 2 šálky denne. 

Obsah živín a energetická hodnota 1 nálevového vrecúška sú 

zanedbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Odkladajte mimo dosahu detí.

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto. 

20 nálevových vrecúšok
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Varikosan® Ochorenia ciev a krvného obehu sú najčastejším ochorením v krajinách vyspelého 

sveta, ale tiež sa najvýznamnejšie podieľajú na trvalo negatívnom ovplyvnení 

kvality života chorých v produktívnom veku. Rad Varikosan® je vyvinutý na základe 

moderných a tradičných poznatkov. Prípravky Varikosan® obsahujú vyváženú 

kombináciu prírodných látok na starostlivosť o nohy. Výživové doplnky radu 

Varikosan® prispievajú k udržaniu prirodzeného stavu žilového systému.

Varikosan® masážny gél

Bylinný prípravok priaznivo pôsobiaci pri pocite 

bolestivých nôh

• vhodný na masáže nôh pri pocite ťažkých 

a bolestivých nôh

• osviežuje unavené nohy

• vhodný po namáhavej práci a športových 

výkonoch

Použitie: Varikosan® masážny gél nanášajte ráno 

a večer, v prípade potreby i niekoľkokrát denne. 

Môžete ho použiť i na zábaly a masáže. Pri masáži 

nanášajte v dostatočnom množstve na pokožku 

nôh a jemne masírujte najmenej 10 minút smerom 

od chodidiel k srdcu. Pri vstrebávaní nanášajte gél 

opakovane.
100 ml

Varikosan® sprej

• bylinný prípravok na osvieženie unavených, ťaž-

kých a namáhaných nôh

• vhodný po namáhavej práci a po športových 

výkonoch

Použitie: Varikosan® sprej je prípravok na ľahkú 

bezkontaktnú aplikáciu na unavené a opuchnuté 

nohy. Sprej nastriekajte na nohy niekoľkokrát den-

ne. Po vstrebaní je možné aplikovať opakovane.
75 ml

merom

te gél

0 ml

h, ťaž-

ových

ľahkú
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Varikosan® bylinný čaj

Výživový doplnok 

Bylinný čaj obsahuje ovos a pohánku.

Komonica

• tradične používaná na dobrú cirkuláciu krvi 

v cievach

• pomáha znižovať pocit ťažkých nôh

Pohánka

• podporuje zdravý žilový systém

Zloženie v 100 g obsah  % RVH*
  v 1 vrecúšku  v 1 vrecúšku

ovsená vňať  
(Avena sativa) 60,0 g 900 mg nestanovené

pohánková vňať (Fagopyrum 
esculentum Moench) 20,0 g 300 mg nestanovené

komonicová vňať  
(Melilotus offi cinalis) 10,0 g 150 mg nestanovené

marinková vňať  
(Asperula odorata L.) 5,0 g 75 mg nestanovené

rozmarínový list  
(Rosmarinus offi cinalis) 5,0 g 75 mg nestanovené

*RVH – referenčná výživová hodnota, 1 vrecúško = 1,5 g

Príprava: 1 nálevové vrecúško sa zaleje 1/4 l vriacej vody a nechá 

sa zapariť 5 až 10 minút v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Pripra-

vuje sa vždy čerstvý. Čaj sa pije vlažný.

Odporúčané dávkovanie: 1 až 3 šálky denne. Obsah živín 

a energetická hodnota 1 nálevového vrecúška sú zanedbateľné.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Výrobok je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. U citlivých osôb 

možnosť fotosenzibilizácie. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Od-

kladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť: 20 nálevových vrecúšok á 1,5 g = 30 g netto. 

20 nálevových vrecúšok

Varikosan® tablety

Výživový doplnok so sladidlom 

Prípravok obsahuje extrakty semien gaštana, se-

mienok viniča hroznorodého a listnatca tŕnitého 

a vitamín C.

Gaštan

• tradične používaný na dobrú cirkuláciu krvi 

v mikrokapilárach

• tradične používaný na zníženie pocitu ťažkých nôh

• podporuje zdravý obehový systém

Listnatec

• podporuje žilovú cirkuláciu v unavených a ťaž-

kých dolných končatinách

Semienka viniča hroznorodého

• zachovávajú integritu žilového systému

• podporujú bunkové membrány proti ničivému 

pôsobeniu voľných radikálov

Zloženie tablety: plnidlo (sorbitol), extrakt semien gaštana 

(Aesculus hippocastanum), extrakt semien viniča hroznorodého 

(Vitis vinifera), vitamín C (kyselina L-askorbová), stabilizátor 

(kukuričný škrob), extrakt listnatca tŕnitého (Ruscus aculeatus), 

protispekavá látka (koloidný oxid kremičitý, stearan horečnatý).

Zloženie poťahu: Hydroxypropylmethyl celulóza, polydextrose, 

mastenec, kukuričný škrob, polyethylenglykol, uhličitan vápenatý, 

farbivá (oxidy železa).

Zloženie v 100 g v 1 tablete % RVH* 
   v 1 tablete

extrakt semien gaštana 28,3 g 170 mg nestanovené

extrakt semien viniča hroznorodého 8,3 g 50 mg nestanovené

extrakt listnatca tŕnitého 5,0 g 30 mg nestanovené

vitamín C 8,3 g 50 mg 62,5 %

*RVH – referenčná výživová hodnota

Odporúčané dávkovanie: 1 až 2 tablety denne. Prehltnite a za-

pite dostatočným množstvom tekutiny.

Výživové údaje v 100 g v 1 tablete

Energetická hodnota 628,3 kJ / 149,3 kcal 3,8 kJ / 0,9 kcal

Tuky 0 g  0 g

   z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 47,3 g 284 mg

   z toho cukry 0 g 0 g

   z toho polyalkoholy 40,7 g 244 mg

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0 g 0 g

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nenahrádza pestrú stravu. 

Nie je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. Prípravok nie je určený 

pre deti do 12 rokov. Nevhodné pri vredovom ochorení žalúdka 

a dvanástnika, obličkovej a srdcovej nedostatočnosti, v prípade 

tromboembolického ochorenia a pri užívaní liečiv na ovplyvnenie 

zrážanlivosti krvi (napr. warfarin). Neužívajte dlhodobo bez konzul-

tácie s lekárom. Odkladajte mimo dosahu detí. 

Hmotnosť obsahu: 36,0 g ± 5 %. 

60 tabliet
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Vitamín E Vitamín E, alfa-tokoferol, v tukoch rozpustný vitamín, sa prirodzene vyskytuje predovšetkým v rastlinných 

olejoch a obilných klíčkoch. V dermatológii vitamín E pri aplikácii na pokožku podporuje jej hydratáciu, 

vláčnosť a hebkosť. Všetky tieto jeho účinky súvisia predovšetkým s antioxidačnou aktivitou – schopnos-

ťou odstraňovať voľné radikály, ktoré vznikajú v dôsledku pôsobenia rôznych typov žiarenia a chemických 

či iných nežiaducich vplyvov životného prostredia. Pri vonkajšom použití chráni tak bunky pokožky pred 

poškodením, spomaľuje proces starnutia a prispieva k pružnosti, hebkosti a mladistvému vzhľadu pokožky.

Vitamín E krém

Krém so zvýšeným obsahom vitamínu E a panthe-

nolu je určený na pravidelnú každodennú starostli-

vosť o pleť. Vďaka obsahu aktívnych látok sa stará 

o suchú pokožku namáhanú pôsobením slnečného 

žiarenia.
30 ml

Vitamín E telové mlieko

Telové mlieko so zvýšeným obsahom vitamínu E 

a panthenolu na jemnú pestovanú starostlivosť 

o pokožku celého tela po kúpeli. 

Dokonale zvlhčuje pokožku a udržuje ju jemnú 

a vláčnu.
150 ml

Vitamín E masť

Masť s vysokým obsahom vitamínu E (5 %) 

a panthenolu (2 %) je určená predovšetkým 

na premastenie suchej či popraskanej kože. Vďa-

ka obsahu aktívnych látok zostáva pleť jemná 

a vláčna.
30 g

50 ml
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VšiVen® balzam na vlasy 
a šampón

Balzam na vlasy

• obsahuje účinné prírodné esenciálne oleje 

a ovocné extrakty, ktoré chránia pred výskytom 

vší vo vlasoch

• ľahko sa aplikuje

• bezpečný a účinný

Šampón

• predlžuje účinok balzamu na vlasy 

• stará sa o pokožku hlavy a obmedzuje nadmer-

né vysúšanie vlasov

 

Použitie:
Balzam na vlasy

1. Naniesť husto do vlasov (ku korienkom a po ce-

lej dĺžke vlasov)

2. Vlasy jemne premasírovať končekmi prstov, aby 

bol prípravok nanesený i na vlasovú pokožku

3. Nechať pôsobiť minimálne 2 hodiny, najlep-

šie cez noc (zabaliť do igelitu a uteráka)

4. Vlasy následne umyť, najlepšie šampónom 

VšiVen®, usušiť a upraviť podľa zvyku

5. Pre úspešnosť aplikácie celý postup opakovať 

každé 2–3 dni počas obdobia minimálne 

2 týždňov

 

Šampón

1. Po aplikácii prípravku VšiVen® balzam a mini-

málnom čase pôsobenia 2 hodiny vlasy dobre 

umyť šampónom VšiVen®, nechať voľne presu-

šiť alebo usušiť a upraviť podľa zvyku

2. Pre úspešnosť aplikácie celý postup vrátane 

použitia balzamu opakovať každé 2–3 dni počas 

obdobia minimálne 2 týždňov 
šampón 150 ml

balzam 150 ml

+

VšiVen® Voš je zhruba 2 až 4 milimetre dlhý parazit, hnidy sú hnedé vajíčka tesne priliehajúce k vlasom. 

Vši ich kladú blízko k pokožke hlavy. Voš detská sa šíri hlavne priamym stykom, najmä v kolektívoch, 

ako je rodina, predškolské a školské kolektívy, ubytovne a pod. V menšej miere tiež prostredníctvom 

rôznych predmetov (hrebeňov, kief na vlasy, pokrývok hlavy, posteľnej bielizne). Postihnuté sú 

predovšetkým osoby s nízkou hygienickou úrovňou, napadnuté však môžu byť i osoby prísne 

dodržiavajúce osobnú hygienu. Všeobecným predpokladom pred šírením vší je osobná hygiena, 

predovšetkým časté umývanie hlavy, pri výskyte vší okamžité použitie prípravkov VšiVen®, a to 

i v celom kolektíve. Vši sú stále odolnejšie a odolnejšie voči mnohým prípravkom. VšiVen® obsahuje 

esenciálne rastlinné oleje (rastlinné silice) a ovocné extrakty, ktoré obmedzujú výskyt vší vo vlasoch.
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