PŘÍPRAVKY NA BÁZI ROSTLINNÝCH VÝTAŽKŮ
PRO DĚTI OD NAROZENÍ

PEDIAKID sirupy pro děti od narození obsahují rostlinné výtažky a akáciovou vlákninu, která ovlivňuje vyváženost střevní
flóry a tím pomáhá k udržení rovnováhy střevní flóry a lepšímu
vstřebávání účinných látek. PEDIAKID sirupy obsahují přírodní
nerafinované cukry, které jsou šetrné k zubní sklovině a nezpůsobují glykemické výkyvy.

PŘÍPRAVKY NA BÁZI ROSTLINNÝCH VÝTAŽKŮ
PRO DĚTI OD NAROZENÍ

PEDIAKID
Pro uklidnění
sirup 125 ml
Pomáhá: pro zklidnění hyperaktivity
a lepší koncentraci.
Složení: chmel, meduňka, pomerančovník, mučenka,
hořec, vit.B6, hořčík, fosfor

PEDIAKID
Pro snadné usínání
sirup 125 ml
Pomáhá: navodit klidný spánek,
má zklidňující účinky.
Složení: levandule, heřmánek, meduňka, majoránka,
hloh, pomerančový květ, hořčík, fosfor, mangan

PEDIAKID
Při nachlazení
sirup 125 ml
Pomáhá: uvolnit dýchací cesty v nose
a krku, zklidnit podrážděnou sliznici.
Složení: tymián, prvosenka, sléz, černý bez, lípa,
acerola, zázvor, propolis, vit.C, měď, zinek

PEDIAKID
Pro chuť k jídlu
sirup 125 ml
Pomáhá při: nedostatečné výživě organismu, nechutenství, poruchách energetického metabolismu,
podporuje trávení, tvorbu žluči a činnost jater.
Složení: spirulina, pískavice, jap. šafrán, zázvor,
štěrbák, řeřicha, měď, mangan, vit. C, vit. B12

PEDIAKID
22 Vitamínů
sirup 125 ml
Pomáhá při: nedostatku vitamínů a snížené obranyschopnosti organismu.
Složení: mrkev, řeřicha, špenát, řepa, petržel,
vit. B, C, E, měď, železo, chrom

PEDIAKID
Omega 3
sirup 125 ml
Pomáhá k: udržení normální činnosti mozku, normálnímu vývoji zraku, udržení normálního stavu
kostí a zubů a posílení imunitního systému
Složení: Omega 3 (zápachu zbavený rybí tuk 250 mg
s přirozenou koncentrací DHA 117,5 mg, EPA 14,6 mg),
VitaCholine, fosfor, hořčík, acetát vitamín A, E,
vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín C

PEDIAKID
Immuno-Fort
sirup 125 ml
Je vhodný při: riziku nachlazení, opakované léčbě
antibiotiky a rezistenci na ně.
Složení: acerola, brokolice, echinacea, ženšen, šípek,
propolis, vit. C, měď, mangan

PŘÍPRAVKY NA BÁZI ROSTLINNÝCH VÝTAŽKŮ
PRO DĚTI OD NAROZENÍ

PEDIAKID
Vitamín D3
kapky 20 ml
Je nezbytný pro zdravou strukturu
a funkci svalů a kostí, důležitý pro zdraví zubů,
při absorbci a ukládání vápníku a fosforu
a pro dělení buněk. Pomáhá udržovat správnou
funkci svalů při stárnutí a má blahodárný vliv
na imunitní systém.
Složení: slunečnicový olej deodorovaný,
Vitamin D3 100% přírodního původu
získaný z lanolinu, přírodní
Vitamín E (antioxidant)

PEDIAKID
Balépou šampon
šampon 200 ml
Prevence proti vším
Šampon účinně chrání před napadením
vší a zajišťuje každodenní ochranu pokožky
a vlasů. Je vhodný pro každodenní mytí,
nedráždí pokožku hlavy.

VLASOVÁ A NEHTOVÁ REGENERACE

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY

KITO-Z šampon
200 ml

FONGEX
200 ml

Biologický šampon se širokým spektrem
působení, např. seborea, lupy, šupiny ve vlasech,
určený k mytí a ochraně pokožky hlavy a těla.
Lze ho používat též jako prevenci.

Prací přípravek k „eliminaci“ zárodků plísní
v prádle a zabránění opakování infekcí.
Učinkuje již při nízkých teplotách, vhodný
pro ruční praní nebo v automatické pračce.

Složení: pyrithion zinečnatý, octipirox, triclosan,
climbazole, panthenol aj.

Složení: 2-phenylphenol, p-Chlorocresol,
metoxypropanol, sodná sůl alkylbenzensulfonátu,
silver chloride, titanum dioxide

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY

CARE SKIN MED
75 ml / 150 použití
Ochranné neviditelné rukavice. Vytváří
na pokožce ochrannou vrstvu, která zabraňuje
odmaštění pokožky při častém mytí rukou.
Chrání před bakteriemi, plísněmi, viry, znečištěním nebo zbarvením a tvorbě ekzémů.

D-STRESS
40 tbl
Pro osoby se zvýšeným psychickým
a fyzickým zatížením. Přispívá k rychlému
odbourání stresového napětí, ke snížení
únavy, zvýšení koncentrace a v případě
potřeby navození klidného spánku bez
vedlejších účinků.
Složení: taurin, arginin, hořčík,
vitaminy skupiny B

Složení: DEA-isosterat, glycerin, dimethicom,
propylen glykol, propan-butan

VLASOVÁ A NEHTOVÁ REGENERACE
EPICRIN kapsle
30 cps

OSTEOPUR COMPLEX
81 g / 90 tobolek

Posilňuje a vyživuje pokožku hlavy a vlasy,
zabraňuje jejich vypadávání a tvorbě lupů,
obnovuje biologickou rovnováhu vlasových
kořínků, nemastí vlasy. Podporuje regeneraci
křehkých a lámavých nehtů.

Doplněk výživy pro speciální zdravotní účely.
Poskytuje nejnovější podpůrnou výživu při
osteopenii a osteoporóze. Přispívá k zesílení
kostní struktury.

Složení: biotin, vit. A, d-panthenol, cystein, chelátový
komplex zinku s bílkovinou, extrakt z prosa (obsahuje
křemík), olej z pšeničných klíčků (obsahuje vit. E)

EPICRIN šampon
200 ml
Biologický šampon ke každodennímu mytí
a regeneraci vlasů, zastavuje padání vlasů.
Složení: komplex zinku, d-panthenol, L-cystein,
biotin, křemík a vit. A, E

Složení: přírodní vápník a fosfor, mikrokrystalický
hydroxyapatit (Calbon-N®), vitamín K2 (MenaQ7™), oxid
křemičitý z bambusového extraktu, bór, vitamín D3

Heel Balm
60 g / krém
Balzám na suché paty představuje
nejlepší zvláčňující péči pro rizikové nohy
postižené diabetickou neuropatií.
Složení: voda, 25% urea, lanolin, petrolatum,
C 12-15 alkyl benzoátu, kopolymery akrylátů,
bílý vosk, dimethikon, glycerin, fenoxyethanol,
ethylhexylglycerin, triethanolamin, parfém

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY

BIOFANGO
rašelina / 400 ml

PŘI
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VU
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Biofango je jediný rašelinový zábal, který
je označen jako zdravotnický prostředek.
Má protizánětlivý účinek a používá se
při akutních a chronických zánětlivých
a degenerativních onemocněních kostního
aparátu a kloubů.
Složení: křemičitan hořečnatý, hypertermální
voda, extrakt z řas, obsahuje až 84 substancí

PHYSIOREX
100 ml / termální krém
Zdravotnický prostředek ve formě krému
vhodný pro masáže při zánětlivých a bolestivých onemocněních. Snižuje zánětlivé
procesy a bolest, stimuluje zahřátí svalů
a zvyšuje cirkulaci krve.
Složení: Solno-bromo-jodová hypertermální voda,
extrakt z mochyně drobnoplodé, vanilbutyléter,
ethylhexylpalmitát, dikapryléter, tokoferol,
cetearylalkohol, glycerylstearát, cetearylglukosid,
triglecerid kys. kaprylové, celkem až 84 substancí

LOKÁLNÍ HEMOSTATIKA / GELITASPON
VSTŘEBATELNÁ HEMOSTATIKA NA BÁZI ŽELATINY

ULTRA COOL GEL
100 ml / gel
Gel na unavené nohy. Chladí horké, unavené
a pálící nohy. Přináší úlevu bolavým kloubům
a svalům. Má dezodorační účinek s manukovým medem, bez parfémů, bez parabenů.
Složení: Voda, denat. alkohol, mentol,
PEG-40 hydrog. ricinový olej, glycerin, čistý med,
olej z listů máty klasnaté, limonen

BABY SPRAY
100 ml / 250 ml / spray
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Z důvodu jako jsou teplo, chlad, vlhkost,
pocení nebo kontakt s některými agresivními
látkami, jako jsou např. prací a čisticí
prostředky, dochází ke snížení pH pokožky
což usnadňuje napadení baktériemi a vzniku
dermatitis. Aplikace dětského spraye z hypertermální vody, která obsahuje velké množství
minerálu, má pozitivní vliv na pokožku.
Již po 30 vteřinách dochází k k jejímu uklidnění
a dosazení neutralniho pH, takzvaného
physiologického pH (7,1 pH).
LOKÁLNÍ HEMOSTATIKA / GELITASPON
VSTŘEBATELNÁ HEMOSTATIKA NA BÁZI ŽELATINY

Gelitaspon Standard
GS 002 / 80x50x10 mm / 2 ks
GS 010 / 80x50x10 mm / 10 ks

Gelitacel
GC 507 / 5x7 cm / 15 ks
GC 540 / 10x20 cm / 10 ks

Absorbovatelná želatinová houba
s hemostatických účinkem k zastavení
krvácení u chirurgických zákroků
při venózním nebo difúzním
prosakujícím krvácení.

Hemostatická gáza k zástavě
kapilárního a venózního krvácení
při všech druzích chirurgických výkonů.

Gelitaspon Special
GS 110 / 80x50x1 mm / 20 ks
Absorbovatelná želatinová houba
s hemostatických účinkem k zastavení
krvácení v neurochirurgii, plastické
a ortopedické chirurgii.

Gelitaspon Dental
GS 310 / 10x10x10 mm / 50 ks
Absorbovatelná želatinová houba
s hemostatických účinkem k zastavení
krvácení v ústní a zubní chirurgii
a k zaplnění prostorů
např. po extrakci zubů.
Gelitaspon Powder
GS 265 / 4x1g / 4 ks
Absorbovatelný želatinový prášek
s hemostatických účinkem. Je ideální
pro použití na nepravidelných strukturách, jako jsou kosti a k vyplnění
těžko dostupných míst.

Curaspon - nosní tampon
CS 452 / 50x10x10 mm / 2 ks
Vstřebatelná želatinová hubka ze
100% purifikované vepřové želatiny.
Slouží jako topické hemostatikum při
krvácení z nosu.

LOKÁLNÍ HEMOSTATIKA / GELITACEL
VSTŘEBATELNÁ HEMOSTATIKA NA BÁZI CELULÓZY

Gelitacel Fibrillar
GF 705 / 25x50 mm / 15 ks
GF 710 / 50x100 mm / 10 ks
Hemostatikum z vrstvené netkané
vlákniny pro obtížně přístupná místa
a nepravidelný povrch rány.

UROLOGIKA-SPASMOLYTIKAANTIINFEKTIVA-DIURETIKA-ANTISEPTIKA

Rowatinex
10 ml / 20 cps / 50 cps
Volně prodejný léčivý přípravek.
Více informací o přípravku
na www.sukl.cz.
Není hrazen z veřejného
zdravotního pojištění.
CHOLERETIKA-CHOLAGOGA-SPASMOLYTIKA-ANTISEPTIKA

Gelitaspon Tampon
GS 210 / 80x30xØmm / 5 ks

Rowachol
10 ml / 20 cps / 50 cps

Absorbovatelná želatinová houba
s hemostatických účinkem k zastavení
krvácení při operacích hemoroidů
a v gynekologii při vulvektomii
a hysterektomii.

Volně prodejný léčivý přípravek.
Více informací o přípravku
na www.sukl.cz.
Není hrazen z veřejného
zdravotního pojištění.

Swiss Pharma s.r.o., Koněvova 141, Praha 3,
Tel.: 267 108 475, E-mail: info@swisspharma.cz
www.swisspharma.cz

