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Akutní péče o močoVé cesty
Urinal Akut® je nejsilnější a nejprodávanější 
přípravek z celé řady Urinal®. Obsahuje zla-
tobýl obecný, který přispívá k správné funk-
ci močového měchýře a dolních močových 
cest. Vitamin D podporuje správnou funkci 
imunitního systému.

Urinal Akut® je obohacen o aktivní složku 
CystiCran®, patentovaný, vysoce koncentro-
vaný extrakt z kanadských brusinek (klikvy 
velkoplodé).

Stačí 1 tableta Urinal Akut® denně, což 
odpovídá 423 000 mg čerstvých plodů 
brusinek.

Endiaron® je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum. Pancreolan® forte je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje pancreatinum. Ibalgin® 400 mg 100 tablet je lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
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WOBENZYM® 800

Jste také jednou z mnoha žen, které i přes opakovanou léčbu antimykotickými prostředky 
(čípky, krémy, tablety) trápí častý výskyt vaginální mykózy? V takovém případě Vám 
může pomoci podpůrná léčba enzymovým lékem Wobenzym. Potvrzují to výsledky 
nedávno zveřejněného výzkumu.

Po dva roky byly sledovány ženy, které trpěly opakovanými kvasinkovými infekcemi 
s jejich typickými projevy (4x až 9x ročně - svědění, výtok, pálení, bolest).

První rok sledování byly ženy léčeny pouze standardní léčbou antimykotiky, druhý rok 
jim byla společně s antimykotiky podávána i enzymatická podpůrná léčba, tj. po dobu 
10-ti týdnů užívaly 2x denně 8 dražé léku Wobenzym. A právě v druhém roce se po 
přidružení enzymatické léčby snížil průměrný počet mykóz na pouhou jednu desetinu 
oproti roku předchozímu!! A co víc: po uplynutí dalších tří let od ukončení první fáze 
projektu bylo zjištěno, že účinek enzymů nadále přetrvával.

Pokud tyto ženy někdy mykózou onemocněly, tak jen naprosto výjimečně. Wobenzym 
tedy působil i čtyři roky poté, co ho ženy začaly užívat. Chcete-li si tedy vychutnat teplé 
letní dny bez stresu, je na místě zahájit enzymatickou kúru s dostatečným předstihem 
tak, abyste pomocí Wobenzymu stihly posílit lokálně oslabenou imunitu, která je hlavní 
příčinou opakování mykotických problémů.

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte 
příbalovou informaci.

Více informací na www.wobenzym.cz

BrAňte se opAkoVAným 
mykózám!

Určený pro citlivou a podrážděnou 
vlasovou pokožku. Obsahuje komplex 
aktivních látek. Zklidňuje už od prvního 
použití, poskytuje 48hodinové zklidnění 
a navíc posiluje vlasové vlákno.

Dostupný je ve dvou variantách: 
pro normální až mastné vlasy 
a pro suché vlasy.

Deodorant je určen pro každého, kdo má citlivou 
nebo depilovanou pokožkou. Účinné látky snižují 
množství tvorby potu a eliminují nepříjemný zápach. 
Zklidňující látky (např. výtažek z bílého leknínu) 
zmírňují podráždění, a to i po depilaci. Po aplikaci 
je pokožka chráněná s pocitem komfortu po 48 hodin.

VICHY DerCos 
Ultra zklIDňUjíCí
šampon 200 ml

VICHY Deo roll-oN 50 ml
různé druhy
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Doplatek* 0 Kč
Přijďte do magistry.
Více než polovina léků bez doplatku.* Pro všechny.
*  Sleva platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a zároveň hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Poskytuje se ve formě 

neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku. Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.


