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Carbonis detergens tinctura 25,0 g Glycerolum 85% 5,0 g 
Spiritus saponis kalini 170,0 g

Šampon zapáchající po dehtu a draselném mýdle. Je 
účinný při odlupování, zarudnutí a šupinatění kůže způso-
bených ekzémem, lupénkou a seboroickou dermatitidou. 
Glycerol zabraňuje nadměrného přesušení pokožky.

Dehtový šampon s 
glycerolem

Propranololi hydrochloridum 25mg v jedné kapsli Plnivo 
q.s.(obsahuje Lactosum monohydricum, Tritici amylum, 
Silica coll. anhyd.)

Neselektivní betablokátor bez ISA. Používá se k léčbě ta-
chyarytmie, hypertenze, tremoru, úzkostných stavů a jako 
profylaxe migrény.

Kapsle s propranololem 25 mg

Cloroxinum 0,250g v jedné želatinové kapsli

Dezinficiens k léčbě průjmů infekčního původu, postanti-
biotické dysmikrobie, střevních poruch s narušenou střevní 
mikrobiální flórou, amébové dyzenterie, giardiózy.
Výdej léčivého přípravku je vázán lékařským předpisem.

Kapsle s cloroxinem 0,250g

Cremor basalis 50,0 g

Cremor Basalis je krémový základ povahy hydrofilního 
krému (typ emulze o/v). Umožňuje zapracovat látky hydro-
filní i lipofilní bez narušení emulzního systému, díky vyšší-
mu podílu lipidů však pokožku nevysušuje, ale promašťuje

Cremor basalis

Carbonis detergens tinctura 15,0 g Spiritus saponis kalini 
135,0 g

Šampon zapáchající po dehtu a draselném mýdle. Je 
účinný při zmírnění odlupování, svědění, zarudnutí a šupi-
natění kůže způsobených ekzémem, lupénkou a seboroic-
kou dermatitidou. 

Dehtový šampon

Gelatina animalis 500mg v jedné kapsli

Proteinová substance a důležitý zdroj bílkovin pro stavbu 
kolagenu, proteinu přirozeně se vyskytujícího ve vazech, 
šlachách a dalších tkáních savců. 

Kapsle s gelatinou 0,5 g

Glycerolum 85% 20,0 g Helianthi oleum 10,0 g Cremor Base 
- N 70,0 g

Krém je vhodný na ekzém, lupénku a na velmi suchou po-
kožku k promazávání. Vhodné pro kojence a dospělé.

Atophar mastný krém

Aqua purificata 20,0 g Cremor basalis 54,5 g Dimeticonum 
350 0,5 g Glycerolum 85% 20,0 g Permethrinum 5,0 g

Využívá se jako antiparazitikum proti vším ve vlasech. Apli-
kuje se na vlasovou pokožku a do vlasů. 

Permethrin emulze 5%
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Auranti dulcis aetheroleum 5,00

Působí proti depresi, nervozitě, nespavosti a pocitům úz-
kosti. Celkově osvěžuje a uvolňuje organismus.

Pomerančová silice

Cinnamomi zeylanici corticis etheroleum 5,00

Skořicová silice je antibakteriální, protiplísňová, silně pro-
krvuje (prohřívá) a stimuluje nervovou soustavu. Má také 
analgetické, protizánětlivé, antiseptické a stimulační 
účinky.

Silice kůry skořicovníku 
cejlonského

Eucalypti etheroleum 5,00

Má antiseptický, dezinfekční a derivační účinek. Bývá slož-
kou mastí doporučovaných při revmatismu, bronchitidách, 
nachlazení a rýmách. Zmírňuje svědění po bodnutí 
hmyzem.
Přidává se do inhalací při nachlazení a dýchacích obtížích.

Čistý Eukalyptový olej

Citri etheroleum 5,00

Citrónová silice osvěžuje vzduch, posiluje a prokrvuje 
krevní oběh, snižuje krevní tlak a horečku. Silice je vhodná 
při i nachlazení. Citrónová silice také čistí mastnou pleť a 
má antiseptické a desinfekční účinky.

Citronová silice

Foeniculi etheroleum 5,00

Působí zejména jako mírný protikřečový prostředek (hlav-
ně u dětí) při mírných žaludečních obtížích, provázených 
nadýmáním, pocitem plnosti a křečemi. Účinkuje příznivě 
při povrchových zánětech horních cest dýchacích.

Silice plodu fenyklu

Menthae piperitae etheroleum 5,00

Její inhalace je výborný prostředek při chorobách dýcha-
cích cest. Do koupelí se používá při revmatismu a kožních 
vyrážkách. Antiseptický účinek.

Mátová silice

Lavandulae etheroleum 5,00

Levandule tiší bolesti hlavy při migrénách. S úspěchem se 
využívá při nespavosti. Urychluje hojení kožních buněk při 
spáleninách a drobných poraněních. Kůži desinfikuje a re-
generuje. Odpuzuje hmyz. V koupeli odstraňuje psychickou 
i fyzickou únavu. Používejte při svalových a revmatických 
potížích.

Levandulová silice

Caryophylli etheroleum 5,00

Místně v dutině ústní tlumí bolesti zubů, působí proti bakte-
riím na afty.Tato silice také pomáhá proti plynatosti, nadý-
mání a křečím.
Obal : skleněná lékovka + uzávěr s vnitřním kapátkem

Silice hřebíčková
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