
 
 
 
Emésztési- vagy epeprobléma? 
 
 
 TERMÉSZETES  EPESAVAK 
 
 
 

             GALLMED 
 
          Gyógykészítmény 
 
 
 
Vény nélkül kapható a NICO Kft-nél, 
gyógyszertárakban, 
gyógynövényszaküzletekben. 
 
 
NICO Kft. 6500 Baja, Szarvas G.u.3. 
Tel/fax: (79)326 581. 
 
 
 

 
 
                       HATÁSAI: 
 
 
* Csökkenti, megszünteti az epetermelés és az 
epeutak mûködési rendellenességével összefüggô 
panaszokat 
       - fokozza az epeürülést, elôsegíti az      
epehajtást 
       - csökkenti az epekô képzôdés veszélyeit 
       - enyhíti, megszünteti az epehólyag eltávolítása 
után az epevezeték mûködési zavara következtében 
jelentkezô panaszokat 
 
* Csökkenti, megszünteti az emésztôrendszeri 
panaszokat, különösen a gyomor túlterhelése esetén 
        - elôsegíti a székelési panaszok rendezôdését, 
a széklet szabályozást (rendszertelen, kemény 
széklet stb.) 
 
* Elônyösen befolyásolja a koleszterin szintet 

 
 



 
 
 

         GALLMED 
 
          Gyógykészítmény 
2x10 db enterosolvens filmtabletta 
 
 
 
 
 TERMÉSZETES  EPESAVAK 
 
 
      EMÉSZTÉSI és EPE 
               panaszokra 
 
 
 
 
Vény nélkül kapható a NICO Kft-nél, 
gyógyszertárakban, 
gyógynövényszaküzletekben. 
 
 
NICO Kft. 6500 Baja, Szarvas G.u.3. 
Tel/fax: (79)326 581. 
 

 
 
                       HATÁSAI: 
 
 
* Csökkenti, megszünteti az epetermelés és az 
epeutak mûködési rendellenességével összefüggô 
panaszokat 
       - fokozza az epeürülést, elôsegíti az      
epehajtást 
       - csökkenti az epekô képzôdés veszélyeit 
       - enyhíti, megszünteti az epehólyag eltávolítása 
után az epevezeték mûködési zavara következtében 
jelentkezô panaszokat 
 
* Csökkenti, megszünteti az emésztôrendszeri 
panaszokat, különösen a gyomor túlterhelése esetén 
        - elôsegíti a székelési panaszok rendezôdését, 
a széklet szabályozást (rendszertelen, kemény 
széklet stb.) 
 
* Elônyösen befolyásolja a koleszterin szintet 

 
 



 
 
 

         GALLMED 
 
          Gyógykészítmény 
2x10 db enterosolvens filmtabletta 
 
 
 
 
 TERMÉSZETES  EPESAVAK 
 
 
      EMÉSZTÉSI és EPE 
               panaszokra 
 
 
 
Vény nélkül kapható a NICO Kft-nél, 
gyógyszertárakban, 
gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI 503/1995. 
 
 
Forgalmazó: NICO Kft. 6500 Baja, 
Szarvas G.u.3. Tel/fax: (79)326 581. 
 

 
 
                    JAVALLATOK: 
 
* Csökkenti, megszünteti az epetermelés és az 
epeutak mûködési rendellenességével összefüggô 
panaszokat 
       - fokozza az epeürülést, elôsegíti az      
epehajtást 
       - csökkenti az epekô képzôdés veszélyeit 
       - enyhíti, megszünteti az epehólyag eltávolítása 
után az epevezeték mûködési zavara következtében 
jelentkezô panaszokat 
 
* Csökkenti, megszünteti az emésztôrendszeri 
panaszokat, különösen a gyomor túlterhelése esetén 
        - elôsegíti a székelési panaszok rendezôdését, 
a széklet szabályozást (rendszertelen, kemény 
széklet stb.) 
 
* Elônyösen befolyásolja a koleszterin szintet 
 
 
         A készítmény szabadalommal védett! 
 

 
 



 
 
 

         GALLMED 
 
          Gyógykészítmény 
2x10 db enterosolvens filmtabletta 
 
 
 
 
 TERMÉSZETES  EPESAVAK 
 
 
      EMÉSZTÉSI és EPE 
               panaszokra 
 
 
 
Vény nélkül kapható a NICO Kft-nél, 
gyógyszertárakban, 
gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI 503/1995. 
 
 
Forgalmazó: NICO Kft. 6500 Baja, 
Szarvas G.u.3. Tel/fax: (79)326 581. 
 

 
 
                    JAVALLATOK: 
 
* Csökkenti, megszünteti az epetermelés és az 
epeutak mûködési rendellenességével összefüggô 
panaszokat 
       - fokozza az epeürülést, elôsegíti az      
epehajtást 
       - csökkenti az epekô képzôdés veszélyeit 
       - enyhíti, megszünteti az epehólyag eltávolítása 
után az epevezeték mûködési zavara következtében 
jelentkezô panaszokat 
 
* Csökkenti, megszünteti az emésztôrendszeri 
panaszokat, különösen a gyomor túlterhelése esetén 
        - elôsegíti a székelési panaszok rendezôdését, 
a széklet szabályozást (rendszertelen, kemény 
széklet stb.) 
 
* Elônyösen befolyásolja a koleszterin szintet 
 
 
Segítsen napi emésztési gondjain 

                        természetes epesavakkal! 

 
 



 
 
 
    Segítsen napi emésztési  
               gondjain! 
 
 TERMÉSZETES  EPESAVAK 
 
 
 

             GALLMED 
 
          Gyógykészítmény 
  2x10 db enterosolvens filmtabletta 
 
 
 
Vény nélkül kapható a NICO Kft-nél, 
gyógyszertárakban, 
gyógynövényszaküzletekben. 
 
A készítmény szabadalommal védett! 
 
Forgalmazó: NICO Kft. 6500 Baja, 
Szarvas G.u.3. Tel/fax: (79)326 581. 
 

 
 
                       HATÁSAI: 
 
 
* Csökkenti, megszünteti az epetermelés és az 
epeutak mûködési rendellenességével összefüggô 
panaszokat 
       - fokozza az epeürülést, elôsegíti az      
epehajtást 
       - csökkenti az epekô képzôdés veszélyeit 
       - enyhíti, megszünteti az epehólyag eltávolítása 
után az epevezeték mûködési zavara következtében 
jelentkezô panaszokat 
 
* Csökkenti, megszünteti az emésztôrendszeri 
panaszokat, különösen a gyomor túlterhelése esetén 
        - elôsegíti a székelési panaszok rendezôdését, 
a széklet szabályozást (rendszertelen, kemény 
széklet stb.) 
 
* Elônyösen befolyásolja a koleszterin szintet 

 


