
TRÁVIACE TAŽKOSTI

Použitie:
 kŕče v tráviacom trakte
 pálenie záhy
 gastroezofagálny refl ux
 nadmerné grganie
 ťažoba v žalúdku

 nadmerné nafukovanie

 
Pôsobenie a výhody:

 preventívne 

  aj liečebné pôsobenie

 rýchly a komplexný účinok

Dávkovanie:
1 – 2 tablety pred jedlom nechať voľne rozpustiť v ústach, v prípade pretrvávania príznakov 

je nutné dávku zopakovať aj po jedle.

Zloženie lieku: 
Abies nigra 4 CH, Nux vomica 4 CH, Robinia pseudo-acacia 4 CH, Carbo vegetabilis 4 CH

GASTROCYNESINE®
ZLOMENINY, OSTEOPORÓZA

OSTEOCYNESINE®

Použitie:
 hojenie zlomenín
 rednutie kostí
 rastové bolesti dolných končatín
 rekonvalescencia po chorobe
 jarná únava
 v praxi sa osvedčil:

   pri hypermobilnom syndróme
   na spevnenie šliach
   na podporu organizmu 
   počas jarnej únavy

 
Pôsobenie a výhody:

 preventívne aj liečebné pôsobenie
 možná kombinácia s klasickou liečbou
 zlepšuje pevnosť kostí, zubov, nechtov a vlasov

Dávkovanie:
2 tablety 3x denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

Zloženie lieku: 
Calcarea carbonica 3 DH, Calcarea phosphorica 3 DH, Calcarea fl uorica 3 DH, Sulfur iodatum 4 CH

laasovsovov

Homeopatia

je prírodná liečebná metóda, ktorou možno samostatne 

vyliečiť väčšinu bežných ochorení. Stimuluje prirodzené 

liečebné mechanizmy v tele pacienta, pričom používa 

lieky vyrobené z rastlín, živočíchov alebo nerastov. Ho-

meopatia ako spôsob liečby sa teší čoraz väčšej obľube.

Homeopatia

MOJA PRVÁ VOĽBA MOJA PRVÁ VOĽBA 
           PRE CELÚ RODINU!           PRE CELÚ RODINU!

MONOZLOŽKOVÉ LIEKY MONOZLOŽKOVÉ LIEKY 
S NAJČASTEJŠÍM VYUŽITÍMS NAJČASTEJŠÍM VYUŽITÍM

Žite v súlade 
s prírodou

SEDALIA®

Použitie:
 prechodné poruchy spánku
 ťažkosti so zaspávaním
 škrípanie zubami
 nočné desy a zlé sny
 strach z tmy
 strach zo školy
 nervozita pri zmene prostredia

Pôsobenie a výhody:
 preventívne aj liečebné pôsobenie
 rýchly a komplexný účinok

Dávkovanie:
Deti od 2,5 roka: 1 odmerka ráno a večer (max. 10 dní pri samoliečbe, potom je potrebné 

vyšetrenie lekárom). 

Deti od 1 do 2,5 roka: na odporúčanie lekára.

Zloženie lieku: 
Chamomilla vulgaris 9 CH, Gelsemium 9 CH, Hyoscyamus niger 9 CH, Passifl ora incarnata 3 DH, 

Kalium bromatum 9 CH, Stramonium 9 CH

NERVOZITA A NESPAVOST U DETÍˇ

PODPORA TVORBY MATERSKÉHO MLIEKA 
 
 RICINUS COMMUNIS 5 CH
 Dávkovanie: 5 granúl 3x denne

BOLESTI SVALOV – „SVALOVICA“
 
 ARNICA MONTANA 15 CH *

 Dávkovanie: 5 granúl 3x denne

 Liek pôsobí preventívne aj liečebne

PREDOPERACNÉ A POOPERACNÉ STAVY 
(OPERÁCIE, PÔRODY, TRHANIE ZUBOV)
 
 ARNICA MONTANA 30 CH *

 Dávkovanie: 5 granúl 2x denne, užiť deň pred zákrokom 

 a 5-7 dní po zákroku

 Protikrvácavý a protibolestivý účinok

PREVENCIA NEŽIADUCICH ÚCINKOV OCKOVANIA

 THUYA OCCIDENTALIS 15 CH 

 Dávkovanie: 5 granúl 1 deň pred očkovaním, 

 5 granúl v deň očkovania, 5 granúl deň po očkovaní

POPDPORA IMUNITY PRI OPAKOVANÝCH 
INFEKCIÁCH ORL 
(NÁDCHA, ZÁPALY DUTÍN, ZÁPALY 
STREDNÉHO UCHA, KAŠEL, ANGÍNY)

 SILICEA 15 CH
 Dávkovanie: 5 granúl 2x týždenne, liečba trvá 3 mesiace

HOMEOPATICKÝ „VYPROŠTOVÁK“ 
(BOLESTI HLAVY A ŽALÚDKA 
 PO NADMERNEJ KONZUMÁCII ALKOHOLU)

 NUX VOMICA 9 CH
 Dávkovanie: 5 granúl každú hodinu, 

 so zlepšením stavu predlžovať intervaly podávania

VÝRASTOK NA PÄTE – „PÄTNÁ OSTROHA“

 HEKLA LAVA 5 CH / 9 CH *

 Dávkovanie: 5 granúl 2xdenne

Použitie:
 bolestivé a krvácajúce hemoroidy

 svrbenie, pálenie 

  a mokvanie hemoroidov

 trhliny v oblasti konečníka

 
Pôsobenie a výhody:

 tíši bolesť

 má protizápalový a dezinfekčný účinok

 masť má lokálne znecitlivejúci účinok

 neštípe

Dávkovanie:
Čapíky: 2x denne čapík aplikovať do konečníka.

Masť: 3 – 4x denne v tenkej vrstve nanášať na hemoroidy.

Zloženie lieku: 
Čapíky: Paeonia offi  cinalis 1 DH, Aesculus hippocastanum 3 CH, Ratanhia 3 CH, 

Hamamelis virginiana, tuhý vosk 

Masť: Ficaria verna MT, Paeonia offi  cinalis MT, Adrenalin 3 DH, amylocaini hydrochloridum               

TRÁPI VÁS ZLATÁ ŽILA?

AVENOC®
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COCCULINE®
NEVOLNOSTI’

NEUTLMUJE

Použitie:
 nevoľnosť a vracanie pri cestovaní: 

 v praxi sa osvedčil:
   pri tehotenskej nevoľnosti
   pri brušných virózach
   pri nevoľnosti počas 
   stomatologického vyšetrenia
   pri nevoľnosti počas chemoterapie

Pôsobenie a výhody:
 nevyvoláva ospalosť ani závislosť
 preventívne aj liečebné pôsobenie

Dávkovanie:
Večer pred cestou a v deň cesty: 2tablety 3krát denne. Pri prvých príznakoch: 2tablety každú hodinu 
až do vymyznutia príznakov. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.

Zloženie lieku: 
Tabacum 4 CH, Petroleum 4 CH, Nux vomica 4 CH, Cocculus indicus 4 CH

* obe riedenia sú rovnako účinné

SÉDATIF PC®

NEUTLMUJEE NENÁVYKOVÝ

Použitie:
 podráždenosť a precitlivenosť
 poruchy spánku
 telesné prejavy stresu

   búšenie srdca
   zvýšenie tlaku
   chvenie žalúdka
   kŕče v bruchu
   časté močenie
   kŕče v končatinách

 
Pôsobenie a výhody:

 komplexný liek odstraňujúci psychické aj telesné prejavy stresu
 možno ho užívať dlhodobo

Dávkovanie:
2 tablety 3x denne nechať voľne rozpustiť v ústach alebo v malom množstve vody a vypiť. 
V prípade potreby je možné dávku opakovať častejšie.. 

Zloženie lieku: 
Aconitum napellus 6 CH, Belladonna 6 CH, Calendula offi  cinalis 6 CH, Chelidonium majus 6 CH, 

Viburnum opulus 6 CH, Jequirity 6 CH

 PODRÁŽDENOST?
 PORUCHY SPÁNKU?
 NERVOZITA?

STRES

NEDOVOLTE STRESU OVLÁDAT VÁŠ ŽIVOT!

účinný a citlivý k organizmu

pohodlné užívanie

60 tabliet za výhodnú cenu
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HOMEOPATIA
do vrecka

 využitie homeopatickej 
  liečby v rôznych situáciách

 praktický formát A5

 jednoduchý výber lieku
     na konkrétny zdravotný problém
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prakticka

prehladna

uzitocna

Domáca

lekárnicka

vždy po ruke.

Homeopatiu do vrecka si pýtajte
vo Vašej lekárni



Spoločnosť Boiron, s.a. je najväčší vý-

robca homeopatických liekov na svete s viac ako 80-ročnou 

tradíciou a distribúciou do viac ako 50-tich krajín sveta. 

Na Slovensku BOIRON SK, s.r.o. ponúka 15 špecialít a 241 

jednozložkových liekov v 7 riedeniach. Výroba našich liekov 

podlieha prísnym pravidlám správnej výrobnej praxe (SVP)

a výsledky pôsobenia liekov sú doložené klinickými štúdiami 

publikovanými v odborných medicínskych časopisoch.

Výhody našich liekov:

  pôsobia preventívne aj liečebne

  majú rýchly nástup účinku (do 24 – 48 hodín)

  sú vhodné pre všetkých, 

  vrátane tehotných a dojčiacich žien 

  sú vhodné už od dojčenského veku

  nemajú žiadne známe nežiaduce účinky 

  nie sú návykové a neutlmujú

  môžu sa kombinovať s inými homeopatickými 

  liekmi a klasickou liečbou

Užívanie homeopatických liekov:

  dodržať odstup 10 minút pred alebo po jedle

  dodržať odstup 10 minút pred a po umývaní zubov

  lieky sa nechávajú v ústach voľne rozpustiť, 

  prehryznutie alebo rozpustenie v malom množstve vody

  neznižuje ich účinok

  1 dávka spravidla predstavuje 5 guličiek

100%100% PRÍRODNÁ LIEČBAPRÍRODNÁ LIEČBA
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NECHAJTE 

SI PORADIT!

HOMEOPATICKÁ PORADŇAHOMEOPATICKÁ PORADŇA
www.boiron.sk/poradna.html

Navštívte našu poradňu a nechajte si poradiť 

od lekára homeopata.

Sídlo spoločnosti: BOIRON SK, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

tel: +421 2 59 201 811, email: boiron@boiron.sk

Homeopatické lieky sú voľnopredajné, nie sú viazané na lekársky predpis.

Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu, prípadne sa poraďte so svojím lekárom 

alebo lekárnikom. M4_dátum revízie: 10/2014

ZAKRICTE SI OPÄT NAPLNO!

Použitie:
 zachrípnutie až strata hlasu 

   z chladu
   z preťaženia hlasiviek
   následkom infekcie
   z preťaženia
 suchosť a škriabanie v hrdle
 zápal hrtana

 
Pôsobenie a výhody:

 preventívne a liečebné pôsobenie

Dávkovanie:
Preventívne: 2 obalené tablety 5x denne.

Liečebne: 2 obalené tablety nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu.

Zloženie lieku: 
Aconitum napellus 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Bryonia dioica 3CH, Hepar sulfur 6 CH, Atropa belladona 

6 CH, Spongia tosta 6CH, Mercurius solubilis 6 CH, Populus candicans 6 CH, Ferrum phosporicum 6 CH, 

Calendula offi  cinalis 6 CH, Kalium bichromicum 6 CH

HOMEOVOX®

 každú hodinu.

oicaoicaic  3CH, Heepar sulfulfurur 6ur CH,H, AtrAt opa op bellb adonona a

candicansanss 6 C6 H, Ferrum phm phospoosp ricuricum 6 m 6 CH, CH, 

Použitie:
 tlmí dráždivý kašeľ
 rozpúšťa hlieny 

  a uľahčuje ich vykašliavanie 

Pôsobenie a výhody:
 účinný prírodný sirup
 pôsobí na suchý aj vlhký kašeľ
 pôsobí protizápalovo v celom 

  dýchacom trakte
 cenovo výhodné 200 ml balenie
 vhodný aj pre deti, tehotné

     a dojčiace ženy

Dávkovanie:
Deti (do 11 rokov): 5 ml pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne.

Dospelí a mladiství (11 až 18 rokov): 15 ml pomocou priloženej 

odmerky 3 až 5 krát denne.

Zloženie lieku: 
Pulsatilla 6 CH, Antimonium tartaricum 6 CH, Rumex crispus 6 CH, 

Myocarde 6 CH, Bryonia 3 CH, Coccus cacti 3 CH, Ipecacuanha 3 CH, 

Spongia tosta 3 CH, Sticta pulmonaria 3 CH, Drosera MT, Toulový a polygalový sirup

STODAL®
MOJA VOLBA PRI KAŽDOM KAŠLI

oooodmerdmerdmedmerkk

eneniiieee

enneennenneenne..

H, 

popolygalygalolový sirup

Príjemná 
chut

Vhodný pre 

celú rodinu

Použitie:
 pálenie a škriabanie v krku
 suchosť sliznice
 bolestivé prehĺtanie
 zápal hrtana

Pôsobenie a výhody:
 má lokálne protizápalové pôsobenie
 zmierňuje prejavy zápalu hrdla

Dávkovanie:
1 tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu. 

Intervaly podávania predlžovať v závislosti od zlepšenia stavu.

Zloženie lieku: 
Arnica montana 3 CH, Pulsatilla 3 CH, Belladonna 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, 

Phytolacca decandra 3 CH, Mercurius solubilis 3 CH, Bryonia 3 CH, Bromum 3 CH

avu.

HOMEOGENE® 9
ZASTAVTE BOLEST V KRKU! MAJTE HO VŽDY PO RUKE!MAJTE HO VŽDY PO RU

DAPIS GÉL

Použitie:
 mierne svrbenie

V praxi sa osvedcil:
 po bodnutí hmyzom
 pri drobných bodných zraneniach
 po popŕhlení rastlinami a medúzami
 pri solárnej alergii
 pri ovčích kiahňach

 na mierne povrchové popáleniny

Pôsobenie a výhody:
 pôsobí proti svrbeniu , opuchu a zápalu kože
 má chladivý účinok
 po nanesení na pokožku môžete ísť hneď na slnko
 dá sa použiť aj na rozsiahle plochy kože

Dávkovanie:
Ľahko vmasírujte do pokožky, podľa potreby opakujte.

Zloženie lieku: 
aqua, propylene glycol, Ledum palustre extract, polyacrylic acid, sodium hydroxide, Apis mellifica extract 

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA POD KONTROLOU!

Použitie:
 príprava na obdobie chrípky a prechladnutia
 prvé príznaky chrípkových stavov
 liečba chrípkových stavov
 na bežné vírusové infekcie dýchacích ciest

 
Pôsobenie a výhody:

 zvyšuje odolnosť organizmu
 na každú fázu chrípkového stavu
 praktické balenie 

Dávkovanie:
Preventívne: obsah 1 tubičky nechať voľne rozpustiť 

v ústach 1x týždenne v čase zvýšeného výskytu chrípkových ochorení.

V počiatočnom štádiu: obsah 1 tubičky nechať voľne rozpustiť v ústach 

čo najskôr a podľa potreby opakovať 2 – 3 x v šesťhodinovom intervale.

V rozvinutom štádiu: obsah 1 tubičky nechať voľne rozpustiť v ústach ráno a večer po dobu 1 – 3 dní.

Zloženie lieku: 
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K

OSCILLOCOCCINUM®

bie chrípkípky ay a prechladnutia
ípípkových stavov
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CHRÍPKOVÉ STAVY
 HORÚCKA
 PRECHLADNUTIE
 BOLESTI

PARAGRIPPE®
PRÍZNAKY CHRÍPKY

Použitie:
 liečba symptómov

  chrípkových stavov 
   horúčka
   bolesti svalov, kĺbov
   celková únava pri chrípke

 bolesť hlavy aj u tehotných žien

CAMILIA®

Použitie:
 ťažkosti spojené s prerezávaním zubov u detí

   bolesť
   zápal ďasien
   podráždenosť
   poruchy spánku
   hnačka

Pôsobenie a výhody:
 100% prírodná, bez konzervačných látok
 bez lokálnych anestetík (bez lidokaínu)
 jedinečná lieková forma

   hygienické jednorazové použitie
   mimoriadne jednoduchá aplikácia
   praktické ľahko prenosné balenie

C í slo  1  AJ NA SLOVENSKU!
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RADOSTNÉ ZÚBKOVANIE

RÔZNE PORANENIA KOŽE

Použitie:
 povrchové poranenia kože, odreniny
 drobné popáleniny
 začervenanie kože po slnení a po depilácii a pod. 
 drobné trhliny kože 
 popraskané prsné bradavky, ústne kútiky
 suché dermatózy (lišaje)

 
Pôsobenie a výhody:

 má hojivý, protibolestivý 
  a protizápalový účinok 

 má protibolestivý účinok
 zmäkčuje pokožku
 bezfarebná masť
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CICADERMA®

Ochranný 

úcinok 

aj vo vode
ˇ

CORYZALIA®

Pôsob
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Použitie
 liečba každej nádchy 

  – akútnej aj alergickej
 liečba zápalu nosohltana
 časté kýchanie
 upchaté prínosové dutiny
 suchosť sliznice
 oslabený čuch
 slzenie

Pôsobenie a výhody:
 nedráždi nosovú sliznicu
 nie je návyková
 je vhodná pre dospelých, 

  deti, tehotné a dojčiace ženy

Dávkovanie:
1 obalenú tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu. 

Intervaly podávania predlžovať v závislosti od zlepšenia stavu. 

Zloženie lieku: 
Allium cepa 3 CH, Belladona 3 CH, Gelsemium 3 CH, Pulsatilla 3 CH, Sabadilla 3 CH, Kalium bichromicum 3 CH

Skracuje 

dobu liecby 

nádchy
ˇ

TABLETY NA KAŽDÚ NÁDCHU

Dávkovanie:
2 až 3 krát denne užiť naraz celý obsah jednodávkového obalu s obsahom 1 ml.

Zloženie lieku:
Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH, čistená voda

Lieci zápal 

nosovej 

sliznice

ˇ

Úcinný 
aj pri 

rozvinutých 

príznakoch 

chrípky
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otnotnýchých žiži

Dávkovanie:
2 tablety každú hodinu nechať voľne rozpustiť v ústach. 

Intervaly podávania predlžovať v závislosti od zlepšenia stavu.

Zloženie lieku: 
Belladonna 4 CH, Eupatorium perfoliatum 4 CH, Sulfur 5 CH, Gelsemium sempervirens 4 CH, 

Amica montana 4 CH

Dávkovanie:
Nanášame niekoľkokrát denne v jemnej vrstve na postihnuté a vyčistené miesta. 

Po nanesení masti nevystavovať kožu priamemu slnečnému žiareniu.

Zloženie lieku: 
Calendula offi  cinallis, Pulsatilla MT, 

Hypericum perforatum, 

Ledum palustre MT, 

Achillea millefolium, 

vaselinum album


