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100 % PRÍRODNÉ 
Dávate prednosť „prírodnej liečbe“ namiesto „chémie“?
Radi by ste vyskúšali homeopatiu, avšak zdá sa vám príliš zložitá?

Tak práve pre vás sú urcv ené 
homeopatické komplexné lieky –Heel

Homeopatické komplexné lieky –Heel obsahujú viacero účinných prírodných látok a ich 
použitie je veľmi jednoduché a bezpečné. Preto sú určené na samoliečbu mnohých bežných 
ochorení. Jednotlivé zložky liekov –Heel sú kombinované tak, že podporujú obranyschopnosť 
organizmu a jeho detoxikáciu, a tým napomáhajú uzdraveniu.
Firma Heel, založená v roku 1936, je v súčasnej dobe najväčším výrobcom homeopatických 
liekov v Európe. Na Slovensku ju zastupuje spoločnosť Dr. Peithner Bratislava s.r.o.

Výhody liekov –Heel:
¸ Jednoduché použitie a vysoká bezpečnosť

¸ Vhodné pre všetky vekové kategórie vrátane malých detí

¸ Možnosť dlhodobého užívania a kombinácie s inými liekmi

Vydané ako pomocný a informačný materiál Slovenskou homotoxikologickou spoločnosťou v spolupráci s firmou

Dr. Peithner Bratislava s.r.o. 
Grösslingová 58, 811 09 Bratislava, 
Tel./fax: 02/52 73 32 93
e-mail: peithner@computel.sk, www.peithner.sk
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Všetky lieky dostanete v lekárni bez lekárskeho predpisu.
Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a v prípade nežiaducich účinkov sa poraďte sa 
so svojim lekárom alebo lekárnikom.
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MÚDRO NA NÁDCHU!
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PRECHLADNUTIE, CHRÍPKA
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PODPORA IMUNITY
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ALERGIA, SENNÁ NÁDCHA

Liečba alergie 
a sennej nádchy: 
bezpečne!
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KOŽNÉ OCHORENIA



8 Zdravie z prírody pre celú rodinu www.peithner.sk

Detoxikácia efektívna, bezpečná a jednoduchá
Denne sme vystavení účinku celého 
radu toxínov, ktoré vznikajú v našom 
tele pôsobením rôznych vplyvov 
fyzikálnych (počasie, elektromagnetické 
žiarenie,...), chemických (lieky, čistiace 
prostriedky, insekticídy, amalgám,...), 
biologických (baktérie, vírusy, plesne,...) 
a psychických (stres, prepracovanie,...). 
Preťaženie organizmu toxínmi sa časom 
môže prejaviť ako porucha imunitného 
systému alebo ochorenie niektorých 
orgánov. Ako prevenciu ochorenia 
a pre hĺbkovú očistu organizmu použite 
nasledujúci recept:

DETOXIKÁCIA

DetoxKit
Vezmite 1,5 l fľašu minerálnej nesýtenej vody, pridajte do nej:
l   30 kvapiek Lymphomyosotu
l   30 kvapiek Berberis-Homaccord
l   30 kvapiek Nux vomica-Homaccord
l   Zľahka pretrepte a vypite fľašu v priebehu jedného dňa. 

Postup opakujte denne počas 6 týždňov. Nezabudnite 
na dostatočný prísun tekutín. Túto hĺbkovú detoxikáciu 
si doprajte 2x ročne.

Lymphomyosot aktivuje lymfatický systém, 
Berberis-Homaccord podporuje vylučovanie obličkami 
a žlčou, Nux vomica-Homaccord podporuje funkciu 
pečene a vylučovanie črevom.
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PRE NAJMENŠÍCH
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IBA PRE DOSPELÝCH
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IBA PRE DOSPELÝCH



Tajomstvo účinnej pomoci pri 
klimakterických ťažkostiach
Štatistiky ukazujú, že až 80% žien nad 50 rokov trpí 
klimakterickými problémami ako sú návaly tepla s búšením 
srdca a potenie. Často sú popisované ženami aj depresie, 
nervozita, bolesti hlavy a poruchy spánku. Prechod sa dá 
zvládnuť aj bez ťažkostí a to na úrovni fyzickej aj psychickej.

Klimakt-Heel®  
nehormonálny liek, ktorý prirodzeným 
spôsobom reguluje organizmus. 

¸ 100% prírodný homeopatický liek

¸ zmierňuje klimakterické ťažkosti ako sú návaly 
tepla, potenie, búšenie srdca, podráždenosť, 
poruchy spánku, vnútorný nepokoj a depresívne 
ladenie organizmu

¸ vhodný aj pre dlhodobé užívanie

VYHRADENÉ ŽENÁM
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POHYB BEZ BOLESTI

ZÁVRATY, NEVOĽNOSŤ PRI CESTOVANÍ

5 
KOMPLEX



14 Zdravie z prírody pre celú rodinu www.peithner.sk

Máte dráždivý, dusivý kašeľ 
s problematickým vykašliavaním? 

Potom sú pre vás vhodné Tartephedreel 
kvapky. Kvapky podporujú vykašliavanie 
a napomáhajú prečisteniu dýchacích 
ciest. Tiež utíšia bolesť pri vykašliavaní 
a znížia počet záchvatov kašľa.

ŠPECIALISTA NA SUCHÝ A DRÁŽDIVÝ KAŠEĽ

Tartephedreel® 
Prináša úľavu 
pri kašli

Milí čitatelia, obraciate sa na nás opakovane s otázkou: 

„Kde si môžem zakúpiť lieky 
–Heel uvedené v časopise?“
Všetky lieky si môžete zakúpiť len v lekárni. 
V prípade, že by konkrétny liek pre vás nemali, 
poproste pani magistru o jeho objednanie 
na vaše meno u distribučnej firmy. 
Liek vám bude dodaný obvykle do 24 – 48 hodín.

Z REDAKČNÉHO OKIENKA

V prípade ďalších otázok sa môžete 
na nás obrátiť i na telefónnom čísle 

( 02/52 73 32 93
alebo e-mailovej adrese peithner@computel.sk.

POZNÁMKA: 
Lieky –Heel do 

lekární dodávajú 

distribučné firmy:

Phoenix, Med-Art, 

Unipharma, Inforama, 

Unimed.



nádcha
Euphorbium comp. nosová 
aerodisperzia

nepokojné dieťa Viburcol

nervozita Nervoheel

nosová mandľa Lymphomyosot

obličky – kamene
Berberis-Homaccord, 
Reneel

obličky – kolika Spascupreel

opar pier Engystol, Herpotherm 

pečeň
Hepeel, Chelidonium 
Homaccord

prechladnutie Engystol, Gripp-Heel

priedušky – zápal Bronchalis-Heel

psoriáza Rubisan masť

senná nádcha
Luffa comp. tablety, nosová 
aerodisperzia

sínusitída
Euphorbium comp. kvapky, 
nosová aerodisperzia

solárna dermatitída Halicar masť

úrazy Traumeel

uštipnutie hmyzom Halicar, Bite Away

zápal dutín
Euphorbium comp. kvapky, 
nosová aerodisperzia

závrat Vertigoheel

zväčšené uzliny Lymphomyosot

žltačka Hepeel

žlčník – kamene Berberis-Homaccord

žlčník – záchvat, kolika Spascupreel

alergia
Luffa comp. tablety, 
Halicar masť

alergická nádcha
Luffa comp. tablety, nosová 
aerodisperzia

angína Angin-Heel

artróza Zeel

bolesť hlavy
Gelsemium-Homaccord, 
Spigelon

bolesť hrdla Angin-Heel

bronchitída Bronchalis-Heel

detoxikácia
Lymphomyosot, 
Nux vomica-Homaccord, 
Berberis-Homaccord

ekzém
Halicar masť, Rubisan masť, 
Galium-Heel

hemoroidy Hamamelis Homaccord

chrípka Gripp-Heel

imunita znížená
Engystol, Lymphomyosot, 
Galium-Heel

kašeľ Husteel, Tartephedreel

kinetóza Vertigoheel

kĺby Zeel, Traumeel

klimaktérium Klimaktoplant

kolika Spascupreel

kŕče Spascupreel

lymfodrenáž Lymphomyosot

menštruačné ťažkosti Hormeel

menštruačné bolesti Hormeel, Spascupreel
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Meno a priezvisko: 

Adresa: 

 

Telefón: 

e-mail: 

NÁVRATKA

Kontaktná adresa:
Dr. Peithner Bratislava s.r.o., 
Grösslingová 58, 811 09 Bratislava

V prípade ďalších otázok sa 
môžete na nás obrátiť i na 
tel. čísle 02/52 73 32 93,
alebo e-mailovej adrese 
peithner@computel.sk.

ABECEDA DOMÁCEHO LEKÁRA

Pošlite mi, prosím, bližšie informácie k liekom: 
 




