Na dopustu si lahko pomagamo tudi sami
Vedno pripravljeni. V primeru odsotnosti zdravnika je vredno imeti s seboj potovalno lekarno, ki vam pomaga pri lažjih zdravstvenih nevšečnostih.
Potovalna lekarna. Težko
pričakovane počitnice lahko pokvarijo bolezenske
Zdravniška
nevšečnosti.
pomoč ni vedno pri roki,
zato je priporočljivo imeti
s seboj primerno založeno
potovalno lekarno.

Nalgesin S: bolečina in vročina

Nevšečnosti, kot so glavobol,
migrena, zobobol ter bolečine v mišicah in sklepih, ne
izbirajo kraja in časa, zato
nas lahko presenetijo tudi

na dopustu. Zdravi-

razdraženo in vneto kožo.
Za tovrstne težave je nepogrešljiv gel Kamagel, ki blaži
skelenje in srbenje, zmanjšuje vnetje, kožo pa pri tem
prijetno hladi. Poleg tega
gel Kamagel na kraju nanosa ustvari zaščitni plašč, ki
preprečuje nadaljnje okužbe in omogoča hitro obnavljanje poškodovanega tkiva.

lo, ki hitro odpravi bolečino, je
Nalgesin S, saj
hitro in učinkovito lajša bolečine, kot so glavobol, zobobol in menstrualne
bolečine.
Poleg tega nam tudi
pomaga pri blažitvi
vnetih procesov in zniževanju zvišane
telesne tem-

Septolete: boleče grlo
Hladne pijače, klima v hotelu ali na letalu ter nenadne

temperaturne spremembe
so lahko vzrok za vneto

perature.

Shranjevanje zdravil
Zdravila shranjujte na enem
mestu, stran od otrok. Preden daste zdravila za na pot
v torbico, preverite datum
njihove uporabe. Zdravila naj ostanejo v izvirni
embalaži, skupaj z navodili

za uporabo. Shranjena naj
bodo pri temperaturi, ki ni
višja od 25 stopinj Celzija.

Gel Naklofen:
za rekreativce
Če

ste

in boleče grlo. Učinkovita

športen

tip človeka in ste
v svoje počitnice vključili
dejavnosti, kot so kolesarjenje, tek, pohod in surfanje
oziroma športne podvige,
pri katerih se kaj hitro zgodi,
da zaradi neogretih sklepov
in mišic pride do nezgodnih
poškodb, kot so nategi, zvini
in udarnine, vam svetujemo, da na prizadeto mesto

S seboj je
priporočjivo
imeti dobro
založeno
potovalno

lekarno.

narahlo vtrete gel Naklofen.
Ta učinkovito prodre skozi
kožo do obolelega mesta,
zmanjša vneto oteklino in
izboljša gibljivost.

Kamagel: sonce, piki ...
Pretirano

izpostavljanje

soncu, piki insektov in ožigi
meduz so krivci za skelečo,

pomoč za to so pasti-

le Septolete, pri močnejši
bolečini v grlu tudi Septolete plus. Izbirati je mogoče
tudi med NeoSeptoletami, z
okusom po zelenem jabolku, limoni in divji češnji.
Pred uporabo natančno
preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se
posvetujte z zdravnikom ali
s farmacevtom.

