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Информацията в тази рубрика е непълна! Целта ни е да Ви запознаем с новите продукти, които
влизат на българския пазар. За изчерпателна информация търсете кратките характеристики!

Допълнителна информация: страница на ИАЛ – www.bda.bg;
страница на Европейската агенция по лекарствата – www.ema.europa.eu

R05X AFLU THEISS / АФЛУ ТАЙС
хомеопатичен лекарствен продукт

Състав: 10 g (11 ml) съдържат: Aconitum napellus D6 - 2 g;
Baptisia tinctoria D4 - 2 g; Eupatorium perfoliatum D4 - 2 g; Ferrum
phosphoricum D8 - 2 g; Gelsemium sempervirens D6 - 2 g. Помощ-

ни вещества: лактоза монохидрат, етанол 96% и пречистена
вода. 1 g = 41 капки.

Показания: Областите на приложение произтичат от предс-
тавите за хомеопатично лекарство. Това включва: простудни
заболявания на дихателните пътища и грипни инфекции, въз-
палителни заболявания на горните дихателни пътища, придру-
жени с хрема, кашлица, болки в гърлото, пресипналост или бол-
ки в крайниците.
Забележка: пациенти с по-продължителни, неясни или новопоя-
вили се оплаквания или такива с температура, продължаваща
повече от 3 дни или надвишаваща 39°С, трябва да се консул-
тират с лекар, тъй като става дума за заболяване, което
изисква медицински грижи.

Дозировка и начин на приложение: Ако не е предписано друго,
възрастни и юноши при остри състояния трябва да приемат
5-10 капки на всеки половин-един час, но не повече от 12 пъти
дневно, докато при хронични състояния се приемат 5-10 капки
1-3 пъти дневно. За по-голяма ефективност неразтворените
капки трябва да останат в устата около 1 минута. Може да
се поглъщат също като се откапват върху бучка захар или за-
лък хляб или с глътка вода, като се задържат в устата колко-
то може по-дълго. Хомеопатичните лекарства също така не
трябва да се приемат дълго време без консултация с лекар.
Ефективността на хомеопатичните лекарства може да бъде
нарушена от общоувреждащи фактори, както и от възбужда-
щи средства и стимуланти.

Противопоказания: Афлу Тайс не трябва да се използва от ли-
ца, пристрастени към алкохол. Поради съдържанието на алко-
хол, този лекарствен продукт може да се използва само след
консултация с лекар при пациенти с нарушена чернодробна
функция, епилептици и при пациенти с церебрални увреждания.
Също така поради алкохолното съдържание този продукт
трябва да се прилага при бременни и кърмачки само след кон-
султация с лекар. Деца под 12 години: Опитът при прилагане
на този продукт за лечение на деца е недостатъчен. Поради

тази причина не трябва да се използва от деца под 12 години.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Този лекарствен продукт съдържа 48 обемни процента алко-
хол.

Фертилитет, бременност и кърмене: По време на бремен-
ност и кърмене продуктът трябва да се приема само след
консултация с лекар поради съдържанието на алкохол.
Опаковка: Бутилки с 50 ml; 100 ml.

Притежател на разрешението за употреба: Dr. Theiss
Naturwaren

Представител за България: Натурпродукт ООД, тел. 02/979
08 75

ARNIKAMED DOLOR /АРНИКАМЕД ДОЛОР
лекарствен продукт на растителна основа

Състав: 100 g гел съдържат 24 g тинктура от цветове на Ар-
ника (Arnica montana L., flos) (1:10). Екстрахиращ агент: етанол
70% (V/V). Помощни вещества: 3 g макроголглицерол; хидрок-
систеарат 40, етанол 96% (V/V), карбомер, 10% разтвор на
амоняк, средноверижни триглицериди, пречистена вода.

Показания: Арникамед Долор гел е традиционен растителен
лекарствен продукт за облекчаване на натъртвания, навяхва-
ния и локализирана мускулна болка Специфичните показания са
базирани изключително на дългогодишна употреба.

Дозировка и начин на приложение: За приложение върху кожа-
та. Освен, ако не е предписано друго, да се прилага тънък слой
от Арникамед Долор гел върху засегнатото място, 2 до 3 пъ-
ти дневно. Не се препоръчва при деца под 12 години. Продължи-
телността на приложение е ограничена до 2 седмици. Ако сим-
птомите продължават повече от 3 - 4 дни по време на прило-
жението на продукта, трябва да се потърси съвет от лекар
или специалист.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното
вещество, към други растения от сем. Сложноцветни или
към някое от помощните вещества.
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Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Поради липса на съответни данни, приложението при деца под
12 години не е установено. Да се избягва контактът с увреде-
на кожа. Макроголглицерол хидроксистеарат може да причини
кожни реакции. Ако симптомите се влошат по време на прило-
жението на продукта, трябва да се потърси квалифицирана
помощ.

Бременност и кърмене: Не е установена безопасността на
Арникамед Долор гел по време на бременност и кърмене. Пора-
ди липса на достатъчно данни, не се препоръчва приложението
при бременност и кърмене.

Нежелани лекарствени реакции: Могат да се появят алергич-
ни реакции като сърбеж, зачервяване на кожата и екзема. Чес-
тотата не е известна (от наличните данни не може да бъде
оценена). Ако се появи някаква нежелана лекарствена реакция
трябва да се консултирате с лекар.

Опаковка: Алуминиева туба с плътно акрилно покритие (краи-
щата на тубата) с HDPE-наконечник на винт и бяла РР капачка
на винт. Туба от 50 g или 100 g гел.

Притежател на разрешението за употреба: Dr. Theiss
Naturwaren

Представител за България: Натурпродукт ООД, тел. 02/979
08 75

ТАНТУМ НАТУРА С ВКУС НА ЛИМОН И МЕД
хранителна добавка

Състав: Прополис екстракт, манитол, сорбитол, сукралоза,
гума арабика, ацесулфам К, лимонена киселина, мед, аскорбино-
ва киселина, цинков цитрат, екстракт от куркума, пчелен во-
сък, кокосово масло. С подсладител. Без глутен.

Действие: Тантум Натура с вкус на лимон и мед съдържа ви-
тамин С, прополис и цинк. Препоръчва се при дискомфорт в
гърлото в следствие на температурни промени, отопление
или климатици. Подходящ е при пресипнал глас, болки и сухота
в гърлото, трудно преглъщане.
Цинкът и витамин С са антиоксиданти, които защитават
клетките от оксидативен стрес и подпомагат нормалната
функция на имунната система.
Прополисът е естествен продукт, който пчелите произвеж-
дат от цветен прашец и смоли. Той има противовъзпалител-
ни, противомикробни, болкоуспокояващи и антитоксични
свойства. Укрепва естествените защитни сили.

Показания: Комбинацията от витамин С, цинк и прополис има
благоприятно действие при ларингит, фарингит, настинка,
възпаление на сливиците, ранички и афти в устната кухина.

Начин на употреба: Приемайте от 3 до 5 таблетки за смуче-
не, според нуждите.

Предупреждение: Не се препоръчва за бременни и кърмещи же-
ни. Не е подходящ за деца под 3 години. Хранителната добавка
не е заместител на разнообразното хранене. Прекомерната
консумация може да има слабителен ефект.

Опаковка: 15 желирани таблетки за смучене.

Притежател на разрешението за употреба: Анжелини Фарма
България ЕООД.

Производител: A.C.R.A.F. S.p.A., Италия.

ТАНТУМ НАТУРА С ВКУС НА ПОРТОКАЛ И МЕД
хранителна добавка

Състав: Прополис екстракт, манитол, сорбитол, ацесулфам
К, лимонена киселина, гума арабика, мед, аскорбинова киселина,
екстракт от корен на бяла ружа, пчелен восък, Е160A, кокосо-
во масло. С подсладител. Без глутен.

Действие: Тантум Натура с вкус на портокал и мед съдържа
витамин С и прополис. Препоръчва се при дискомфорт в гърло-
то в следствие на температурни промени, отопление или кли-
матици. Подходящ е при пресипнал глас, болки и сухота в гър-
лото, трудно преглъщане.
Витамин С е антиоксидант, който защитава клетките от ок-
сидативен стрес и подпомага нормалната функция на имунна-
та система.
Прополисът е естествен продукт, който пчелите произвеж-
дат от цветен прашец и смоли. Той има противовъзпалител-
ни, противомикробни, болкоуспокояващи и антитоксични
свойства. Укрепва естествените защитни сили.

Показания: Комбинацията от витамин С и прополис има бла-
гоприятно действие при ларингит, фарингит, настинка, въз-
паление на сливиците, ранички и афти в устната кухина.

Начин на употреба: Приемайте от 3 до 5 таблетки за смуче-
не, според нуждите.

Предупреждения: Не се препоръчва за бременни и кърмещи же-
ни. Не е подходящ за деца под 3 години. Хранителната добавка
не е заместител на разнообразното хранене. Прекомерната
консумация може да има слабителен ефект.

Опаковка: 15 желирани таблетки за смучене.

Притежател на разрешението за употреба: Анжелини Фарма
България ЕООД, България.

Производител: A.C.R.A.F. S.p.A., Италия.


