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Gyógyhatású készítmények ismertetése betűrendben 
 

Az alábbi összeállítást Csamangó István bocsátotta rendelkezésemre. 
(Csi-Stúdió, Szeged, Szepesi u. 6/B) 

Köszönet érte. 
 
Agiolax granulátum 
Összetétel 
Plantago-ovata magja és maghéja, szennatermés, köménymagolaj, orvosi zsályaolaj, borsosmentaolaj. 
Felhasználási javaslat  
Székrekedés megszüntetésére, a székletürítés megkönnyítésére szolgál (pl. tartós ágyban fekvésnél, aranyér 
vagy végbélberepedés esetén, sebészeti beavatkozás után). 
Alkalmazás 
Felnőtteknek 1 teáskanálnyi ajánlott (5 g) este, étkezés után. Szükség esetén reggel ismét 1 teáskanálnyi 
étkezés előtt. A készítményt szétrágás nélkül, bő folyadékkal kell bevenni. Makacs székrekedés esetén 6 
óránként adható 1-1 teáskanálnyi granulátum 1-3 napig. Gyermekeknek a szokásos adag 6-12 éves korig 
naponta 1 teáskanálnyi este, étkezés után. 12 éves kor feletti gyermekek kezelése a felnőttek adagjával 
történhet.  
Figyelmeztetés  
A készítmény tartósan nem alkalmazható. Amennyiben a kezelés 1-2 hét alatt nem hozza meg a kívánt 
eredményt, a kezelőorvoshoz kell fordulni. Ugyancsak a kezelőorvos tanácsát kell kérni terhesség és 
szoptatás esetén! A gyomor-béltraktusban lévő szűkület, bélelzáródás vagy annak gyanúja, továbbá nehezen 
beállítható cukorbetegség esetén alkalmazása ellenjavallt! 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: l00 g. 
Gyártja  
Madaus AG. D-51109 Köln, Németország. 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-478/1996. 
 
Aknesol ecsetelő 
Összetétel 
Benzoe és meténamin tartalmú alkoholos folyadék.  
Felhasználási javaslat  
A bőr faggyúmirigyeinek fokozott működésén és a bőrfaggyú összetételének megváltozásán alapuló 
kórfolyamatok esetében. Főként pattanások ellen alkalmazható jó eredménnyel. A kezelés során a gennyes 
és fájdalmas pattanások kisebbek lesznek, illetve eltűnnek. Csökken a miteszer képződés és a fájdalom. 
Alkalmazás 
A beteg bőrfelületet meleg vízzel tisztítsuk meg, és kezdetben naponta 2-szer, majd 1-szer, javulás után 
hetente 2-3 alkalommal ecseteljük Aknesollal átitatott pálcikára tekert vattával. 
Figyelmeztetés 
Ha a kezelés kezdetén bőrpír, viszketés, kiütés lép fel, a kezelést abba kell hagyni! 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 60 ml. 
Gyártja 
Komárom-Esztergom Megyei Gyógyszertári Központ, 2892 Tata, Pf. 201. 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
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Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-133/1989. 
 
Alkymer kapszula 
Összetétel 
Standardizált összetételű (20% alkilglicerol) cápamáj olaj (A- és D-vitamint nem tartalmaz). 
Felhasználási javaslat 
A készítmény grönlandi és más cápafajokból kivont, alkilglicerolokban gazdag olajat tartalmaz. Az 
alkilglicerolok az emberi szervezetben is előfordulnak, így megtalálhatók az anyatejben, a csontvelőben, a 
májban, a lépben és a vörösvértestekben. Az alkilglicerolok nélkülözhetetlenek a fehérvérsejtek képzésében. 
A készítmény ezért a szervezet védekezőképességének fokozására, az általános gyengeségérzet 
megszüntetésére és a sebgyógyulás elősegítésére alkalmas. 
Alkalmazás 
Naponta 2-3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele javasolt. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 60 kapszula. 
Gyártja 
EXPOSÁN AB, Svédország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-570/1995. 
 
Allice® kapszula 
Összetétel 
500 mg adalékanyag mentes, biológiailag értékes vöröshagyma-szójaolaj 1:1 arányú keveréke. 
Felhasználási javaslat 
Gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatása révén csökkenti a légúti megbetegedések kialakulásának 
veszélyét (szénanátha, baktériumok okozta fertőzések stb.). 
Alkalmazás 
Naponta 3x 1 kapszula. 
Figyelmeztetés 
Légúti betegségnél a nehézlégzés oldására nem alkalmas! Ritkán enyhe emésztési zavart okozhat, mely a 
dózis csökkentésével kiküszöbölhető. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 30 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-516/1995. 
 
Allidex filmtabletta 
Összetétel 
Természetes fokhagymaolaj-B ciklodextrin zárvány komplexben.  
Felhasználási javaslat 
Eredményesen alkalmazható az érelmeszesedés kialakulásának megelőzésére (lassítja a folyamat 
előrehaladását). A fokhagymaolaj csökkenti a szérumkoleszterin- és trigliceridszintet, mérsékli a vér 
fokozott alvadékonyságát, enyhén vérnyomáscsökkentő hatású. 
Alkalmazás 
Naponta 2-3 alkalommal 1 tabletta ajánlott étkezés előtt. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 20 drazsé. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-615/1996. 
 
Allithera kapszula 
Összetétel 
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Ligetszépeolaj és fokhagymaolaj. 
Felhasználási javaslat 
Kedvezően befolyásolja a magas vérnyomást, lassítja a szervezet érelmeszesedési és öregedési folyamatait, 
mérsékli a menstruációt megelőző kellemetlen tüneteket, fokozza a szervezet természetes ellenálló 
képességét, csökkenti az alkohol elvonási tüneteket. 
Alkalmazás 
Kezdetben naponta 3x2, majd 3xl kapszula bevétele javasolt.  
Figyelmeztetés 
Ideggyógyászati vagy pszichiátriai kezelés esetén ellenjavallt! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 100 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-161/1991. 
 
Aminoerg® regeneráló oldat és gél 
Összetétel  
Esszenciális aminosavak és gyógynövénykivonatok. 
Felhasználási javaslat 
Az oldat izomsérülés, zúzódás, ficam, isiász, lumbágó, gipszlevétel utáni kezelésék esetén alkalmazható. A 
gél szintén bármely felsorolt esetben használható, kényelmes alkalmazási lehetőségeket kínál. 
Alkalmazás 
Naponta 2-5 alkalommal végezzünk vele borogatást. Ínhüvelygyulladás, reumatikus végtagfájdalmak esetén 
naponta több alkalommal dörzsöljük a bőrbe a fájó testfelületen. 
Figyelmeztetés 
Nyílt sérülésekre, sebre a készítmények nem alkalmazhatók! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység:  
Oldat: 250 ml, 500 ml.  
Gél: 75 g, 100 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b 
Kapható 
Gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és viszonteladóknak a Herbaház Gyógytermék 
Nagykereskedésben. 1077 Budapest, Rózsa utca 47. 
Nyilvántartási szám: OGYI-506/1995, OGYI-328/1992. 
 
Andrews gyógysó 
Összetétel 
Nátrium-bikarbonát, citromsav, keserűsó, szacharóz. 
Felhasználási javaslat 
Nehéz ételek okozta, illetve túlzott ételfogyasztás után jelentkező panaszok enyhítésére alkalmas. Helyileg 
fejt ki hatást a gyomor-bél traktusra. A savlekötő hatású nátrium-bikarbonát a citromsavval együtt 
egyensúlyt teremt a gyomor sav-bázis viszonyában. A vízben pezsegve feloldódó, kellemes ízű por a 
gyomorürítést is serkenti. Megszünteti a túlzott ételfogyasztás után jelentkező emésztési zavart, epebántal-
mat. 
Alkalmazás 
Oldjunk fel 1 csapott kávéskanálnyi vagy 1 tasaknyi port 1 pohár (1-2 dl) vízben, és míg pezseg, igyuk meg, 
étkezés után vagy lefekvéskor. Kétszeres adagja - 2 kávéskanálnyi vagy 2 tasak por -, mivel a készítményben 
keserűsó van, enyhe hashajtóként hat. Gyermekeknek (6-12 éves korban) a felnőtt adagok fele adható.  
Figyelmeztetés 
A tetraciklinek felszívódását gátolja! 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 113 g, 227 g vagy 4x5 gramm/tasak. 
Gyártja és Forgalmazza 
SmithKline Beecham Kft. 1023 Budapest, Frankel Leó utca 30-34. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-252/1991. 
 
Antipoll csepp 
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Összetétel  
Angyalgyökér, borókabogyó, citromfű, galagonya termése és virágos ágvége, majoránna, orvosi pemetefű, 
ökörfarkkóró-virág, örvénygyökér és vasfű alkoholos kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Az Antipoll előnyösen alkalmazható allergiás eredetű felső légúti, megbetegedésekben (pl. pollenózis, 
szénanátha) és hűléses eredetű hurutos állapotban a tünetek mérséklésére vagy enyhébb esetben, 
megszüntetésére. Köptető, gyulladáscsökkentő, nyugtató hatású összetevői kedvezően egészítik ki egymást. 
A készítmény mellékhatásoktól mentes nyugtatja a légutak nyálkahártyáját, segíti a légúti váladék 
fellazítását, felköhögését. 
Alkalmazás 
Szedését a virágpor, illetve a szálló termések várható megjelenése előtt javasolt megkezdeni. Az első héten 
naponta 1x4 ml, a második héten naponta 2x4 ml, a kezelés harmadik hetében naponta 3x4 ml bevétele 
ajánlott 1 dl ivóvízben elkeverve.  
Figyelmeztetés 
A készítmény 36% alkoholt tartalmaz! Gyermekeknek 10 éves kor alatt nem ajánlott a fogyasztása! 
Gépjárművezetőknek, magasban dolgozóknak, alkoholelvonó kúra alatt állóknak és alkohollal 
kölcsönhatásba lépő gyógyszereket szedőknek alkalmazása ellenjavallt! 
Felhasználható: 1 évig, felbontás után 1 hónapig.  
Kiszerelési egység: 100 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
Arany Kapu Rt. 6413 Kunfehértó Pf. 5. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-533/1995. 
 
Apisarthron méhméregkenőcs 
Összetétel  
Méhméreg, metilszalicilát, allil-izotiocianát. 
Felhasználási javaslat 
Alkalmazása az izmok és az ízületek reumás eredetű megbetegedéseiben, az izmok, inak és ínszalagok 
funkcionális zavaraiban, sporttevékenység előtti és utáni bemelegítéskor ajánlott. Hatása azon alapszik, 
hogy a méhméreg tágítja a hajszálereket, és az így megnövekedett véráramlás javítja a szövetek oxigénel-
látását, elősegíti a fájdalmat kiváltó anyagcseretermékek lebontását. 
Alkalmazás 
A kezelendő felületet kb. 1 mm vastagon kenjük be, majd a bőrpír megjelenéséig lassan, erőteljesen 
dörzsöljük bele a szert a bőrbe. A kezelt felületet tartsuk melegen. Naponta 2-3 alkalommal ismételjük még 
a kezelést. 
Figyelmeztetés 
Méhméreg-allergia, bőrbetegségek, heveny gyulladások, továbbá veseelégtelenség esetén, nagy testfelületen 
történő alkalmazása nem javasolt! Szembe, nyálkahártyára és nyílt sebre ne kerüljön! Túlérzékeny 
egyéneken a kenőcs esetenként fokozott bőrreakciót válthat ki. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 30 g 
Gyártja 
ESPARMA Pharmazeutische Fabrik GmbH. Lutherstrasse 1-2., D-3014 Magdeburg, Németország. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-384/1993. 
 
Balneum hermal fürdőolaj 
Összetétel  
Szójaolaj, polidocanol. 
Felhasználási javaslat 
Mindenkinek ajánlható, akinek száraz a bőre, az ehhez társuló viszketés kezelésére. Így például csecsemők, 
kisgyermekek és időskorúak érzékeny bőrének ápolására, csecsemőkori seborrhoea, pelenka alatti 
bőrgyulladás, toxikus-degeneratív és allergiás ekcéma, végtagokon jelentkező ekcéma, öregkori viszketés 
(pruritus senilis), neuroderma, pikkelysömör (psoriasis), halpikkelybőrűség (ichtyosis) kiegészítő 
kezelésére.  
Alkalmazás 
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A tünetektől függően, egyéni elbírálás szerint állapítható meg a szükséges fürdőolaj-tartalom, a fürdő 
időtartama és gyakorisága. Egyaránt felhasználható teljes és részleges fürdő készítéséhez és zuhanyozásra (a 
bőrt fürdőolajjal bekenve, majd lemosva). 
Figyelmeztetés 
Propilénglikollal szembeni túlérzékenység és a psoriasis pustulosa friss eseteiben ellenjavallt! Nagy felületű 
bőrsérülések, láz, fertőzéses megbetegedés, szívelégtelenség, magas vérnyomás fennálltakor csak a 
kezelőorvossal történt megbeszélés után alkalmazható! Az alkalmazás során bőrvörösség, viszketés, égő 
érzés, ritkán szőrtüszőgyulladás léphet fel. Ilyenkor a kezelést abba kell hagyni. A szappanok hatását 
csökkentik. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 200 ml, 500 ml, 1000 ml.  
Gyártja 
Hermal Kurt Herrmann, Scholtzstrasse 3., D-2057 Reinbek b. Hamburg, Németország. 
Importálja és Forgalmazza 
MERCK Kft. 1116 Budapest, Talpas utca 3.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-297/1992. 
 
Balneum hermal F fürdőolaj 
Összetétel 
Földimogyoró és paraffinolaj.  
Felhasználási javaslat 
A Balneum Hermal F fürdőolaj felhasználási területe lényegében megegyezik a Balneum Hermal 
fürdőolajéval, jelentősebb azonban a zsírpótló hatása. 
Alkalmazás 
A tünetektől függően, egyéni elbírálás szerint állapítható meg a szükséges fürdőolaj-tartalom, a fürdő 
időtartama és gyakorisága. Egyaránt felhasználható teljes és részleges fürdő készítéséhez és zuhanyozásra (a 
bőrt fürdőolajjal bekenve, majd lemosva). 
Figyelmeztetés 
Propilénglikollal szembeni túlérzékenység és a psoriasis pustulosa friss eseteiben ellenjavallt! Nagy felületű 
bőrsérülések, láz, fertőzéses megbetegedés, szívelégtelenség, magas vérnyomás fennálltakor csak a 
kezelőorvossal történt megbeszélés után alkalmazható! Az alkalmazás során bőrvörösség, viszketés, égő 
érzés, ritkán szőrtüszőgyulladás léphet fel. Ilyenkor a kezelést abba kell hagyni. A szappanok hatását 
csökkentik. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 200 ml, 500 ml, 1000 ml. 
Gyártja 
Hermál Kurt Herrmann, Scholtzstrasse 3., D-2057 Reinbek b. Hamburg, Németország.  
Importálja és Forgalmazza: MERCK Kft. 1116 Budapest; Talpas utca 3.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-299/1992. 
 
Balneum hermal plus fürdőolaj 
Összetétel  
A Balneum Hermal fürdőolajéhoz hasonló, de több polidocanolt tartalmaz. 
Felhasználási javaslat 
A Balneum Hermal fürdőolajhoz hasonlóan a száraz, hámló, viszkető és érzékeny bőr kezelésére, a 
veleszületett allergiás túlérzékenység, pikkelysömör (psoriasis), halpikkelybőrűség (ichtyosis) kezelésének 
kiegészítésére alkalmazható. A Plus változatnak fokozott a viszketéscsillapító hatása. Egyéb tekintetben 
megegyezik a Balneum Hermal fürdőolajjal.  
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 200 ml, 500 ml, 1000 ml. 
Gyártja 
Hermal Kurt Herrmann, Scholtzstrasse 3., D-2057 Reinbek b. Hamburg, Németország.  
Importálja és Forgalmazza 
MECK Kft. 1116 Budapest, Talpas utca 3. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-298/1992. 
 
Bano svédkeserű 
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Összetétel  
16 féle gyógynövény alkoholos kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Emésztési és gyomorpanaszok esetén alkalmazható, serkenti az emésztőmirigyek működését, fokozza az 
emésztőnedvek (gyomorsav, epe stb.) elválasztását. Enyhe hashajtó hatása révén megszünteti a 
bélrenyheséget, elősegíti a szervezet salaktalanítását. Étvágyjavító, így legyengült állapotban roborálásra 
alkalmazható. 
Alkalmazás 
Naponta 2 alkalommal 1 kávéskanálnyi bevétele javasolt (lehetőleg reggel és este), kevés folyadékkal. 
Figyelmeztetés 
Alkoholtartalma miatt májbetegek, alkoholbetegek ne fogyasszák! Terhesség és szoptatás idején, 
bélelzáródás esetén ellenjavallt! 35% alkoholt tartalmaz. Olyan gyógyszerekkel együtt, amelyek hatását az 
alkohol befolyásolja, alkalmazása kerülendő. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 500 ml. 
Gyártja 
Mag. Josef Bano Chem.-pharm Präparate, A-6580 St. Anton, Ausztria. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-292/1992. 
 
Ben-Gay kenőcs  
Ben-Gay sportbalzsam 
Összetétel 
Metilszalicilát, mentol. 
Felhasználási javaslat 
A kenőcs jól alkalmazható enyhe ízületi gyulladáshoz társuló izommerevség és hátfájdalom gyors és 
hatékony kezelésére. A sportbalzsam jól használható várhatóan nagyobb sportteljesítmények vagy edzés 
előtt az általános komfortérzés és a teljesítmény javítása céljából, valamint fizikai terhelést követően a túl-
terhelt izomzat fájdalmainak csökkentésére. 
Alkalmazás 
A készítményt naponta 3-4 alkalommal masszírozzuk be a fájó területeken a bőrbe. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 35 g. 
Gyártja 
Pfizer Ilaclari A.S. Ortaköy-Istanbul 80840. 
Forgalmazza 
Pfizer Biogal Kft. 1149 Budapest, Tábornok utca 2. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-461/1994, OGYI-462/1994. 
 
Bérescsepp plussz 
Összetétel  
Vas, cink, nátrium, magnézium, mangán, kálium, réz, molibdén, vanádium, nikkel, bór, fluor, kobalt szerves 
hordozókhoz kötve. 
Felhasználási javaslat 
Eredményesen alkalmazható a szervezet ellenálló képességének csökkenése, fáradékonyság, étvágytalanság, 
elesettség, gyengeség, álmatlanság esetén és azok megelőzésében. Jó hatású a gyakran ismétlődő légúti 
megbetegedések, közösségi fertőzések megelőzésében vagy tartós betegséget, műtétet követő felépülésben.  
Alkalmazás 
A felsorolt panaszok esetén testsúly 10 kilogrammonként naponta 5-7 csepp javasolt két részletben. Meg-
előzésre testsúly 10 kilogrammonként 3-4 csepp. Bevétele étkezés közben, legalább fél dl folyadékban (víz, 
szörp, tea, gyümölcslé), 50-100 mg C-vitaminnal együtt ajánlott. Tejben, kávéban oldva fogyasztása nem 
előnyös, mert a felszívódás romlik. 
Figyelmeztetés 
A Béres Csepp Plusz mellett bármilyen más gyógyszer szedhető, de ajánlatos fél óra várakozási idő betartása 
a két készítmény bevétele között. Vas- és rézanyagcsere zavarán alapuló betegségek esetén ellenjavallt! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 30 ml, 100 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
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Béres Rt. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-248/1991. 
 
Bio-Garten csalánmag elixír 
Összetétel  
Csalánmag, angyalgyökér, csipkebogyó, borsosmentalevél, kamillavirág, rozmaringlevél, keserűnarancshéj 
és fahéj mézzel édesített boros kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Általános erősítő, élénkítő, tonizáló hatású gyógytermék. Elősegíti a beteg, kimerült, fokozott pszichés vagy 
fizikai megterhelésnek kitett szervezet regenerálódását, lassítja az öregedési folyamatokat. 
Alkalmazás 
Naponta 1 evőkanál (15 ml) bevétele ajánlott a főétkezés után. Kúraszerűen alkalmazva hatásos. A kúra 
időtartama 6 hét.  
Figyelmeztetés: 
17% alkoholt tartalmaz! Egy evőkanálnyi elixírben kb. 3 g alkohol és 5 g cukor van. 
Felhasználható: 2 évig 
Kiszerelési egység: 220 ml, 500ml 
Gyárja 
Bio-Garten GmbH, Wiegelegasse 12, A-9020 Klagenfurt, Ausztria. 
Forgalmazza 
RIVAN Kft. 1121 Budapest, Törökbálinti út 3/b.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-254/1991. 
 
Bio-Garten eredetű svédcsepp 
Összetétel  
17 gyógynövény (szegfűszeg, sáfrány, manna, mirha, szerecsendió, szerecsendió-virág, fahéj, papsajtlevél, 
fehérmályva-gyökér, nagy ezerjófű, zsályalevél, angyalgyökér, borsosmentalevél, kálmosgyökér, 
tárnicsgyökér, keserűnarancshéj, gyömbér) keverékének mézzel és malagaborral ízesített alkoholos 
kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Betegség után a fizikai erőnlét javítására, továbbá kimerültség, fáradtság, gyengeség esetén alkalmazható. 
Szellemi kimerültség ellen is jó hatású. Emésztési panaszokban serkenti a gyomornedv termelését, javítja az 
epeműködést. Görcsoldó, étvágyjavító. 
Alkalmazás  
Napi 2 alkalommal egy evőkanál svédcsepp bevétele ajánlott étkezés után, tisztán vagy vízzel hígítva. 
Figyelmeztetés  
23% alkoholt tartalmaz! 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 220 ml, 500 ml. 
Gyártja 
Bio-Garten GmbH, Wiegelegasse 12, A-9020 KIagenfurt, Ausztria. 
Forgalmazza 
RIVAN Kft. 1121 Budapest, Törökbálinti út 3/b. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-193/1990. 
 
Bonalax hashajtó pezsgőpor 
Összetétel  
Magnézium-szulfát, citromsav, borkősav, nátrium-hidrogénkarbonát. 
Felhasználási javaslat 
Bélrenyheség és székrekedés esetén ajánlott. Fokozza a bélműködést és egyben savlekötő hatású. Vízben 
feloldva kellemes ízű hűsítő ital készíthető belőle, ami tartalmazza a keserűsó és a hashajtó gyógyvizek 
hatóanyagait, de nélkülözi azok kellemetlen ízét. Előnye, hogy cukorbetegek is fogyaszthatják.  
Alkalmazás 
Bélrenyheségben szenvedők naponta 1 tasak tartalmát, krónikus székrekedésben szenvedők napi 2 tasak 
tartalmát oldják fel 1 pohár vízben vagy gyümölcslében, és lehetőleg pezsgés közben igyák meg reggeli előtt 
vagy lefekvéskor. Gyermekeknek 6-12 éves korig a felnőtt adagok fele javasolt. 
Figyelmeztetés 
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Bélelzáródás és vesebetegség esetén ellenjavallt!  
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 10 tasak/doboz 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-431/1993. 
 
Bronchicum balzsam 
Összetétel  
Eukaliptuszolaj, fenyőtűolaj, kámfor. 
Felhasználási javaslat 
Az alsó és felső légutak megfázásos, hurutos megbetegedéseiben alkalmazható, külsőleg. Kétféle módon 
csillapíthatja a köhögést és a meghűlést. A bőrbe dörzsölve a test melege az illóolajokat gőzök formájában 
szabaddá teszi. Ezeket a beteg belélegzi, és így azok közvetlenül a légutakba jutva gátolják a baktériumok 
szaporodását és kifejtik nyálkaoldó, gyulladáscsökkentő hatásukat. Ugyanakkor a hatóanyagok a bőrön át is 
felszívódnak, a vérárammal a légutakba kerülnek, és ott kiegészítő hatást fejtenek ki. 
Alkalmazás 
A balzsam alkalmazása akkor eredményes, ha naponta többszőr bedörzsöljük vele a mellkast és a hátat. 
Figyelmeztetés 
Sérült bőrfelületen, az arcon, különösen az orr területén, illetve szamárköhögés és fulladásos köhögés esetén 
használata ellenjavallt! A kezelés során kontaktekcéma előfordulhat. A bőrön és a nyálkahártyán fokozott 
irritáció léphet fel. A hörgők görcse erősödhet. Más gyógyszerkészítményekkel egy időben történő 
alkalmazása azok hatását gyengítheti vagy erősítheti. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 55 g. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallèe 1., D-50829 Köln, Németország.  
Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-441/1993. 
 
Bronchicum cseppek 
Összetétel  
Kvebracsókéreg-, fehérszappangyökér- és kakukkfűtinktúra, speciális cukorszirup, eukaliptuszolaj és 
mentol. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény a heveny és idült hörghurut kezelésére szolgál. Oldja a hörgők görcseit, gyulladáscsökkentő 
hatású, segíti a váladék kiürítését. 
Alkalmazás 
Csepegtessünk naponta 3-5 alkalommal cukorra vagy forró teába a szerből felnőtteknek 20-30 cseppet, 
gyermekeknek (6-14 évig) 20 cseppet, kisebb gyermekeknek legfeljebb 15 cseppet.  
Figyelmeztetés 
A Bronchicum csepp 29,5% alkoholt tartalmaz! Cukorbetegek vegyék figyelembe, hogy a készítményből 20, 
illetve 30 csepp 0,02, illetve 0,03 szénhidrátegységnek felel meg. Számukra cukorral történő bevétele tilos! 
Használat előtt az üveget rázzuk fel! Alkalmazása során gyomornyálkahártya-irritáció előfordulhat. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 30 ml. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallèe 1., D-50829 Köln, Németország. 
Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-458/1994. 
 
Bronchicum echinacea csepp 
Összetétel  
Kasvirág (Echinacea angustifolia) friss, virágos hajtásából és gyökeréből készült alkoholos kivonat. 
Felhasználási javaslat 
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Erősíti a szervezet ellenálló képességét a vírusokkal és baktériumokkal szemben, így alkalmas a fertőző 
megbetegedések megelőzésére. Enyhíti a hűléses megbetegedések tüneteit, rövidíti a betegség időtartamát. 
Alkalmazás 
Felnőttek és serdűlők naponta 3-5 alkalommal 1-1 millilitert (azaz 30 cseppet) vehetnek be a készítményből 
kevés folyadékkal. 
Figyelmeztetés 
A Bronchicum Echinacea csepp 30%-os alkoholt tartalmaz! 
Felhasználható: 8 hónapig.  
Kiszerelési egység: 30 ml, 100 ml. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer/A. Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallèe 1., D-50829 Köln, Németország. 
Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-355/1992. 
 
Bronchicum elixír 
Összetétel  
Grindeliafű, földitömjéngyökér, kankalingyökér, kakukkfű és kvebracsókéreg tinktúra, továbbá speciális 
cukorszirup, eukaliptuszolaj és mentol. 
Felhasználási javaslat 
A Bronchicum elixír a hörgők gyulladása, fokozott váladékképződése esetén alkalmazható. 
Gyulladáscsökkentő és váladékoldó növényi kivonat, illóolajtartalmánál fogva enyhíti a fájdalmas köhögést, 
csökkenti a nyálkahártya duzzadását és könnyíti a légzést. 
Alkalmazás 
Felnőtteknek 2-3 óránként, naponta legfeljebb 6xl teáskanálnyi, gyermekeknek életkortól függően naponta 
2-3 alkalommal ½-1 teáskanálnyi elixír bevétele ajánlott. 
Figyelmeztetés 
A készítmény 1,5% alkoholt tartalmaz! Cukorbetegek legyenek figyelemmel arra, hogy 5 ml (1 teáskanálnyi) 
elixír 0,34 szénhidrátegységnek felel meg. Alkalmazása során gyomornyálkahártya-irritáció előfordulhat. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 130 g. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallée 1., D-50829 Köln, Németország. 
Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-457/1994. 
 
Bronchicum inhalátum 
Összetétel  
Eukaliptuszolaj, fenyőolaj, kakukkfűolaj.  
Felhasználási javaslat 
A Bronchicum inhalátum növényi eredetű illóolajok keveréke, melyek gőzei a felső légutak nyálkahártyáira 
fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással vannak. Az inhalátum gőze az orrban, a 
torokban és a hörgőkben elfolyósítja a nyálkahártyát, így a váladék kiürülését megkönnyíti, ami a hurutos 
panaszok javulását eredményezi. 
Alkalmazás 
Naponta 3x5 percen át végezzünk inhalálást. Minden felhasználáshoz 1 adagolópohár (5 ml) inhalátum 
emulziót öntsünk egy tálba, és tegyünk hozzá 1-2 liter forró vizet. Az arcot hajtsuk a tál fölé, a fejet borítsuk 
be egy kendővel vagy törülközővel és lélegezzünk mélyen az orron át be, a szájon át ki. 
Figyelmeztetés 
A készítmény kizárólag külsőleg alkalmazható! Tároljuk jól lezárva! A felnyitott flakont 4 héten belül fel kell 
használni! Tüdőasztma, szamárköhögés, fulladásos köhögés esetén ellenjavalt! Használata során 
mellékhatásként a nyálkahártyán fokozott irritáció léphet fel. Ritkábban allergiás tünetek is jelent-
kezhetnek. A hörgők görcse erősödhet. Más gyógyszerkészítményekkel egy időben történő alkalmazása azok 
hatását gyengítheti. 
Felhasználható: 3 évig, felbontás után 1 hónapig.  
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallée 1., D-50829 Köln, Németország. 



10/69 

Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-444/1993. 
 
Bronchicum kakukkfűtartalmú gyógyfürdő 
Összetétel  
Kakukkfű-illóolaj.  
Felhasználási javaslat  
Gyógyhatása kétféleképpen érvényesül: egyrészt a fürdés során belélegzett illóolaj-tartalmú gőzök tisztítják 
a légutakat, másrészt a bőrön át felszívódó hatóanyagok a vérkeringés útján jutnak el a légzőszervekhez, és 
így fejük ki hatásukat. Alkalmazható légúti megbetegedések, krónikus bronchitis, lázzal nem járó 
meghűléses betegségek kiegészítő kezelésére. 
Alkalmazás 
Egy fürdő elkészítéséhez 20-30 ml fürdőolaj felhasználása javasolt. Fürdés után pihenés és a test melegen 
tartása ajánlott. Szűkség esetén naponta egy fürdőt vegyünk. 
Figyelmeztetés 
Lázzal járó megbetegedések, tuberkolózis, súlyos szív- és keringési elégtelenség, magas vérnyomás esetén ne 
alkalmazzuk!  
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 100 ml. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallée 1., D-50829 Köln, Németország. 
Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-295/1992. 
 
Bronchicum szirup 
Összetétel Földitömjéngyökér, grindeliafű, kankalingyökér, kakukkfű és rózsatinktúra, valamint méz. 
Felhasználási javaslat 
A Bronchicum szirup méztartalmú köhögés elleni szirup. Növényi eredetű kivonatok keveréke, melyben a 
komponensek egymás hatását előnyösen egészítik ki. A grindeliafű baktériumellenes, gyulladásgátló és 
köptető tulajdonságokkal rendelkezik. A kankalingyökér és a földitömjén köptető hatású. A kakukkfű oldja a 
hörgök hűlés okozta görcsét, elősegíti a letapadt váladék felköhögését, antibakteriális hatással is 
rendelkezik. A készítmény a légzőszervek hurutos megbetegedései esetén segít a tünetek enyhítésében, 
alkalmazása elsősorban gyermekeknek és terhes anyáknak ajánlott. 
Alkalmazás 
A Bronchicum szirup szokásos adagja felnőtteknek 3x1 evőkanálnyi, nagyobb gyermekeknek és serdülőknek 
3x2 teáskanálnyi, kisgyermekeknek 3x1 teáskanálnyi, csecsemőknek 2-3x1/2 teáskanálnyi. 
Figyelmeztetés 
A készítmény 1,7% alkoholt tartalmaz! Cukorbetegek vegyék figyelembe, hogy 15 ml (1 evőkanál) szirup 1 
szénhidrát egységnek, 5 m1 (1 teáskanál) szirup 0,35 szénhidrát egységnek felel meg. Használat előtt fel kell 
rázni. Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 130 g. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallée 1., D-50829 Köln, Németország 
Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-517/1995. 
 
Celladam® csepp és kúp 
Összetétel  
Csepp: lipopoliaminok (CDM), 96%-os alkohol. 
Kúp (2,5 mg-os): lipopoliaminok (CDM). 
Felhasználási javaslat 
A készítmények hatóanyaga a szintetikus úton előállított lipopoliamin, amely kedvezően befolyásolja a 
szervezet ellenálló képességét, megóvhatja a szervezetet, a betegségeket kiváltó környezeti ártalmakkal, 



11/69 

fertőzésekkel szemben. A szer alkalmazható erőtlen állapotok kezelésére is, ilyenkor fokozhatja a 
folyamatban lévő gyógyszeres kezelés hatékonyságát. 
Alkalmazás 
A cseppet megelőzés céljából, kúraszerűen 3 hétig javasolt szedni. Betegség esetén a tünetek megszűntéig, 
de legfeljebb 3 hónapig javasolt szedni 2 naponként 2-3x 15 cseppet kockacukorra cseppentve és 
elszopogatva. A kúp használata betegség esetén ajánlott, hetente 2-3 alkalommal, időarányosan elosztva. 
Figyelmeztetés 
A hatóanyaggal szembeni allergia, autoimmun betegségek, a véralvadás zavarai, terhesség, illetve szoptatás 
esetén a Celladam® ellenjavallt! A kúp alkalmazásának ideje alatt a cseppet ne szedjük! 
Alkalmazása során nyálkahártya-érzékenység, tartós szedése esetén enyhe vérnyomáscsökkenés, nyálzás, 
hasmenés jelentkezhet! Citosztatikumokkal egy időben vagy sugárkezelés mellett nem alkalmazható! 
Felhasználható: 6 hónapig.  
Kiszerelési egység:  
Csepp: 15 ml. 
Kúp: 10 db. 
Gyártja és forgalmazza 
BIOPHARM Kutató és Fejlesztő Kft. 1027 Budapest, Fő utca 68.  
Kapható 
A csepp gyógynövényszaküzletekben, a kúp gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-091/1989, OGYI-138/1989. 
 
Cholavit cseppek 
Összetétel  
Benedekfű, cickafarkfű, konyhaköménytermés, borsosmentalevél és rebarbara gyökértörzs alkoholos 
kivonata.  
Felhasználási javaslat 
A Cholavit csepp a máj és az epeműködés zavaraiban alkalmazható. 
Alkalmazás 
A készítményből naponta 3x15-20 csepp bevétele ajánlott, kockacukorra cseppentve vagy folyadékkal 
étkezés előtt vagy étkezés közben. 
Figyelmeztetés 
A készítmény 40% alkoholt tartalmaz, ezért gépjárművezetés és magasban történő munkavégzés esetén 
alkalmazása nem javasolt! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
Gyógynövény Kutató Intézet Rt. 2011 Budakalász, József Attila utca 68.  
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövény feldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-309/1992. 
 
Cirkulin fokhagymagyöngy 
Összetétel  
Aprított száraz fokhagyma. 
Felhasználási javaslat 
A fokhagyma jótékony hatását az érelmeszesedés megelőzésében, az öregedés tüneteinek késleltetésében és 
az emésztési funkciók támogatásában évezredek óta jól ismerik. A Cirkulin fokhagymagyöngy speciális 
eljárással készült fokhagymakivonatot tartalmaz, így teljes mértékben szagtalan és semleges ízű.  
Alkalmazás 
6 szem Cirkulin fokhagymagyöngy egy átlagos fej fokhagyma hatóanyag-mennyiségét tartalmazza. 
Felnőtteknek naponta 3-szor 2 drazsé bevétele ajánlott étkezés előtt, kevés vízzel. A kellő hatás elérése 
érdekében a Cirkulin fokhagymagyöngy fogyasztása kúraszerűen, több hónapon keresztül javasolt. 
Figyelmeztetés 
Ritkán felléphetnek gyomor és bélpanaszok, allergiás tünetek. A bőr és a lehelet szaga megváltozhat. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 180 drazsé. 
Gyártja 
ROHA GmbH. D-28333 Bremen, Németország. 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
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Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-460/1994. 
 
Cirkulin valeriana drazsé komlóval 
Összetétel  
Macskagyökér és komlótoboz száraz kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Túlhajszolt napjainkat követően gyakran nem tudunk kellőképpen lazítani. A nappali stresszhatások elalvási 
nehézségeket okoznak, így szervezetünk képtelen regenerálódni, és pihenéssel felkészülni a következő 
napra. A gyógyászatban évszázadok óta alkalmazott természetes alapú valeriána (macskagyökér) és 
komlókivonatot tartalmazó Cirkulin drazsé a hozzászokás kialakulásának veszélye nélkül segíti az elalvást, 
oldja a feszültséget és a szorongást. 
Alkalmazás 
Járművezetők és veszélyes gépeken dolgozók csak este (lefekvés előtt) szedhetik. Nyugtatóként naponta 2-3 
alkalommal 1-2 drazsé bevétele ajánlott, elalvási nehézség esetén 2-3 drazsé 1/2-1 órával lefekvés előtt, 
kevés folyadékkal bevéve. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 45 drazsé. 
Gyártja 
ROHA GmbH D-28333, Bremen, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertálakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-459/1994. 
 
Crataegus cseppek 
Összetétel  
Galagonya virágos ágvégéből készült vizes-alkoholos kivonat.  
Felhasználási javaslat 
A galagonya virágos ágvégéből készült alkoholos kivonatot a népi gyógyászatban már régóta használják 
szívbetegségek gyógyítása. A készítmény a szívkoszorúerek vérellátását és a szívizomzat anyagcseréjét 
javítja, a szívritmuszavarokat megszünteti, emellett enyhe görcsoldó és nyugtató hatása is van. 
Alkalmazás 
Naponta 3x10 csepp bevétele ajánlott étkezés előtt.  
Figyelmeztetés 
Ellenjavallat, mellékhatás, gyógyszerkölcsönhatás ez idáig nem ismert. 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
BIOEXTRA Kft. 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29/b. 
Forgalmazza 
MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest; Balassi Bálint utca 2/b. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-453/1994. 
 
Crategil oldat 
Összetétel  
Virágzó galagonya ágvég és bogyó, feketeribizli levél, továbbá citromfű, gyógynövényekből készült kálium és 
magnéziumsókat, valamint C-vitamint tartalmazó alkoholos kivonat. 
Felhasználási javaslat 
Kedvezően hat az időskori szívpanaszok, szívdegeneráció megelőzésére, a folyamat késleltetésére. Jól 
alkalmazható ideges szívpanaszok vagy ezek következtében jelentkező, más gyógyszerek adását nem igénylő, 
de a betegeknek szubjektív panaszokat okozó szívritmuszavarok kezelésére. 
Alkalmazás 
Naponta 2-3 alkalommal egy adagoló kanálnyi oldat elfogyasztása ajánlott, kúraszerűen. A szer 
alkalmazásáról tanácsos kikérni a kezelőorvos véleményét. 
Figyelmeztetés 
24% alkoholt tartalmaz! Gyermekeknek nem adható! Szívglikozidokkal együtt is szedhető, azok hatását 
fokozza.  
Felhasználható: 1 évig, felbontás után 1 hónapig, sötét, hűvös helyen tárolva.  
Kiszerelési egység: 230 g. 
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Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-025/1988. 
 
Crotalgin kenőcs 
Összetétel  
Texasi csörgőkígyó mérgének kivonata, metilszalicilát és kámfor vízzel lemosható kenőcsben. 
Felhasználási javaslat 
A Crotalgin önálló terápiaként vagy antireumatikumokkal együtt alkalmazható. Reumatikus fájdalmak 
esetén fájdalomcsökkentésre, elsősorban a végtagok és a hátizomzat fájdalmainak csillapítására a 
porckorong-elváltozások, isiász, köszvény okozta fájdalmak csökkentésére, továbbá helyi vérbőséget okozó 
hatásánál fogva sportolás, nehéz fizikai munka végzése esetén az izmok bemelegítésére. 
Alkalmazás 
Kenjünk a kenőcsből néhány centiméternyit (1-3 cm) a kezelendő bőrfelületre, majd finom masszírozó 
mozdulatokkal dörzsöljük a bőrbe. A kezelést a fájdalom erősségétől függően naponta 2-4 alkalommal 
ismételjük meg. Erős fájdalom esetén pakolásként is alkalmazható. A kezelés kezdetén enyhe csípő, égető 
érzés jelentkezhet, ami 5-10 perc után megszűnik.  
Figyelmeztetés 
Bőrhiányos helyeken (kiütések, sérülések okozta hegesedés stb.) és az arcon nem alkalmazható! Egyéni 
érzékenység esetén a Crotalgin kenőcs okozta csípő érzés, illetve enyhe bőrpír tartósan fennmaradhat, 
ilyenkor a kezelést abba kell hagyni! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 60 g. 
Gyártja 
IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő utca 101. 
Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-107/1989. 
 
Deep heat reumás tüneteket enyhítő és izomlazító kenőcs 
Összetétel  
Mentol, metilszalicilát, eukaliptuszolaj. 
Felhasználási javaslat 
Reumatikus fájdalmak, izomgyulladás, lumbágó, isiász, különböző eredetű izomgörcsök, izomfájdalmak 
enyhítésére alkalmazható. 
Alkalmazás 
Naponta 2-3 alkalommal bedörzsöljük az érintett testfelületet, és addig masszírozzuk, amíg a kenőcs fel 
nem szívódik. 
Figyelmeztetés 
 Kizárólag ép, sértetlen bőrfelület kezelésére alkalmas! Mentolra érzékenyeknek, csecsemőknek és 
gyermekeknek nem ajánlott a használata. Alkalmazása során bőrirritáció előfordulhat. Amennyiben bár-
milyen elváltozás alakul. ki, a kezelést abba kell hagyni, és orvoshoz kell fordulni! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 35 g. 
Gyártja 
Mentholatum Co. Ltd. Longfield Road, Twiford, Berkshire, RG 10 9AT, Nagy-Britannia.  
Forgalmazza 
MEDIMPEX Kereskedelmi Rt. 1134 Budapest, Lehel út 11. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-311/1992. 
 
Deep heat reumás tüneteket enyhítő és izomlazító spray 
Összetétel  
Metil-nikotinát, 2-hitlroxietil-szalicilát, metil-szalicilát, etil-szalicilát.  
Felhasználási javaslat 
Izomgörcs, rándulás, zúzódás, isiász, izom- és reumatikul fájdalmak enyhítésére alkalmazható. 
Alkalmazás 
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Felrázás után kb. 15 cm távolságról fújjuk a készítményt a fájó testfelületre, kétszer-háromszor, rövid ideig. 
Bedörzsölni nem szükséges. 
Figyelmeztetés 
Szembe, sérült bőrfelületre ne kerüljön, és nem szabad belélegezni. 5 éves kor alatti gyermekek esetében 
alkalmazása nem javasolt! A bőr bármilyen elváltozása esetén orvoshoz kell fordulni!  
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 150 ml. 
Gyártja 
Mentholatum Co. Ltd. Longfieltl Road, Twyford, Berkshire, RG 10 9AT, Nagy-Britannia. 
Forgalmazza 
MEDIMPEX Kereskedelmi Rt. 1134 Budapest, Lehel út 11.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-312/1992. 
 
Depsorin kenőcs 
Összetétel  
Gyógynövénykivonat vazelin típusú, zsíros kenőcsben.  
Felhasználási javaslat 
A pikkelysömör helyi kezelésére.  
Alkalmazás 
Kenjük a kenőcsöt az érintett bőrfelületre naponta egyszer. A legjobb este zuhanyozás után. 1 óra múlva a fel 
nem szívódott készítményt távolítsuk el. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 80 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
VÉNUSZ Kft. 2370 Dabas, Park utca 5.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-131/1989. 
 
Depuran kapszula 
Összetétel  
Szennakivonat, ánizsolaj, köményolaj. 
Felhasználási javaslat 
Akut és krónikus székrekedés, röntgenvizsgálat előkészítése, műtét utáni bélrenyheség, továbbá aranyeres 
panaszok esetén és székletszabályozásra alkalmazható. Görcsoldó hatású illóolajokat is tartalmaz, melyek 
elősegítik az esetleges puffadtság megszüntetését. 
Alkalmazás 
Felnőtteknek és 12 év fölötti gyermekeknek este lefekvés előtt 1 kapszula bevétele ajánlott, szétrágás nélkül, 
kevés folyadékkal. Makacs székrekedés esetén egyszerre 2-3 kapszulát is be lehet venni. A készítmény 8-10 
óra múlva hat. 
Figyelmeztetés 
Bélelzáródás, terhesség és szoptatás esetén, valamint 12 éven aluli gyermekek részére ellenjavallt! 
Szívglikozidok egyidejű szedése esetén kérje ki kezelőorvosa véleményét! A vizeletet pirosra festheti. 
Hosszabb időn át való szedése nem javasolt. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 20 kapszula. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallèe 1., D-50829 Köln, Németország. 
Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft.  1012 Budapest, Pálya utca 9.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-286/1992. 
 
Diuro cseppek 
Összetétel  
Cseresznye- és meggyterméskocsány, zsurlófű, aranyvesszőfű medveszőlőlevél és nyírfalevél alkoholos 
kivonata. 
Felhasználási javaslat 
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A Diuro csepp enyhe vízhajtó hatású készítmény; amely a vesekőképződés megelőzésére, valamint a 
vesehomok és az apróbb vesekövek eltávolítására alkalmazható egyidejűleg nagy mennyiségű folyadék 
fogyasztása mellett. 
Alkalmazása 
Naponta 3-5 alkalommal 20-30 csepp bevétele ajánlott bőséges mennyiségű vízzel vagy teával. 
Figyelmeztetés 
Terhesség esetén nem fogyasztható! 40% alkoholt tartalmaz, ezért gépjárművezetés és magasban történő 
munkavégzés esetén alkalmazása nem javasolt! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
Gyógynövény Kutató Intézet Rt. 2011 Budakalász, József Attila utca 68.  
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-314/1992. 
 
Dohányzás elleni teakeverék 
Összetétel  
Fehér ürömfű, tárnicsgyökér, borsosmentalevél.  
Felhasználási javaslat 
A naponta többszöri szájöblítés a teakeverékből készített szájvízzel (az intenzív keserű íz miatt) csökkenti a 
dohányzás utáni vágyat, és elősegíti a dohányzásról való leszokást. 
Alkalmazás 
Fél liter vízhez adjunk 2 tetézett evőkanálnyi teakeveréket, és forraljuk 2-3 percig. Hagyjuk 10 percig állni, 
szűrjük le, és végezzünk a főzettel naponta többször tartós szájöblögetést.  
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 100 g. 
Gyártja 
Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.  
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-046/1988. 
 
Echinacea cseppek 
Összetétel  
Piros kasvirág frissen préselt, vizes-alkoholos kivonata. 
Felhasználási javaslat 
A szervezet ellenálló képességének fokozására, meghűléses, influenzás megbetegedések megelőzésére 
alkalmazható. Szedését célszerű a megbetegedés legelején megkezdeni, sőt, még a betegség kialakulása 
előtt, megelőzés céljából. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 20 csepp bevétele ajánlott étkezés után, kevés folyadékkal. Meghűlés esetén naponta 
2-szer 50 cseppet vegyünk be. 
Figyelmeztetés 
A készítmény 20% alkoholt tartalmaz! Alkoholtartalma miatt máj és alkoholbetegek, epilepsziások, 
agysérültek, terhes nők és gyermekek számára nem ajánlott! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 100 ml. 
Gyártja 
SALUS-HAUS Bahnhofstrasse 24., D-8206 Bruekmühl, Németország  
Importálja 
Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyal Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-335/1992. 
 
Echinacin oldat 
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Összetétel  
Piros kasvirág frissen préselt levelének alkoholos-vizes kivonata. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény erősíti az immunrendszert, növeli a szervezet ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben. Az 
ismételten jelentkező fertőzések megelőzésére, illetve kiegészítő kezelésre alkalmazható. A cseppeket 
folyadékban (pl. víz, tea, gyümölcslé) ajánlott be venni. Az első alkalommal (lökésterápiaként) 40 cseppet, 
majd 1-2 óránként 20 cseppet kell bevenni: A második naptól naponta 3x20, csepp szedhető. 
Figyelmeztetés 
Előrehaladott krónikus betegségek, valamint fészkes virágzatú növényekkel szemben fennálló érzékenység 
esetén nem alkalmazható! Az oldat 22% alkoholt tartalmaz! Folyamatosan 8 hétnél hosszabb ideig nem 
szedhető!  
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 25 ml, 50 ml, 100 ml. 
Gyártja 
Madaus AG, D-51109 Köln, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-474/1994. 
 
Egaver szemölcs elleni ecsetelő 
Összetétel  
Almasav és citromsav vizes oldata.  
Felhasználási javaslat 
A szemölcsök a kéz és lábfejen, a térden vagy az arcon megjelenő és gyorsan szaporodó érdes felszínű, 
kemény tapintású, bőrszínű, fényes, lapos formában megjelenő növedékek. Az Egaver szemölcs elleni 
ecsetelő hatóanyagait (növényi savakat) a népgyógyászat régóta sikeresen alkalmazza a szemölcsök 
kezelésére. Orvosi kipróbálás során bizonyították, hogy az Egaver különösen az ifjúkori szemölcsök (verruca 
plana juvenilis) kezelésére alkalmas. 
Alkalmazás 
Az Egaverrel (lehetőleg az esti mosakodás után) óvatosan ecseteljük be a beteg bőrfelületet. Az ép bőrre 
került ecsetélő folyadékot gondosan le kell törölni. A hatásosságot fokozza a napi kétszeri kezelés. A 
szemölcs nagyságától függően a gyógyulási idő 3-6 hét. A szemölcsök kiújulása esetén a kúra megismétel-
hető. 
Figyelmeztetés 
A szem és a szájnyálkahártya közelében óvatosan alkalmazható. Anyajegyet vagy olyan növedéket, ami nem 
biztosan szemölcs, ne kezeljen! Szükség esetén kérje ki az orvos tanácsát! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 10g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-011/1986. 
 
Elhízás elleni teakeverék 
Összetétel  
Kutyabengekéreg, lestyángyökér, borsosmentalevél, aranyvesszőfű, édesköménytermés és bodzavirág.  
Felhasználási javaslat 
A teakeverék alkotórészei hashajtó és enyhe vízhajtó hatással rendelkeznek. Alkalmazása során csökkenti a 
tápanyagok felszívódását, megakadályozza a túlnyomórészt zöldségekből álló fogyókúrás étrend gyakori 
kellemetlen puffadásos tüneteit.  
Alkalmazása 
Tasakolt és filteres formában kerül forgalomba. Öntsünk le 1 csészényi (2 dl) forró vízzel 1 tetézett 
evőkanálnyi teakeveréket, időnként kevergetve hagyjuk hűlni 10 percig, majd szűrjük le. A filter tasakot 
tegyük 2 dl forró vízbe, majd hagyjuk 10 percig állni. Reggel 1 csészével, délben és este étkezés előtt fél 
órával egy újabb adagot megosztva, édesítés nélkül fogyasszuk.  
Figyelmeztetés 
Használatával egyidejűleg kalóriaszegény étrendről kell gondoskodni! Fogyasztása kúraszerűen (4-6 hét) 
javasolt.  
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 100 g, 25 filter. 
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Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-079/1988. 
 
 
Epasel kapszula 
Összetétel  
Tengerihalolaj (18% EPA + 12% DHA), szelént tartalmazó élesztőpor, E-vitamin. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény a szív és a keringési rendszer megbetegedéseinek megelőzésére, az érelmeszesedés 
kialakulásának lelassítására, a szívinfarktus veszélyének csökkentésére szolgál. Együtt tartalmazza a 
koleszterin és triglicerid szintet is csökkentő Omega 3-zsírsavakat, a szív működéséhez elengedhetetlen 
fontosságú szelént, valamint a védő hatású E-vitamint. Más irányú kutatások bizonyítják, hogy a szelén 
tartós bevitele a reumatikus, ízületi fájdalmakat csökkenti, az ízületi porcok minőségét javítja. 
Alkalmazás 
Felnőtteknek naponta 2-3 alkalommal 2 kapszula bevétele javasolt étkezéskor. A hatás kúraszerű (4-5 
hónapos) szedés esetén optimális. 
Figyelmeztetés  
Vérzékenység esetén ellenjavallt! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 60 kapszula.  
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAREX Fejlesztő és Kéreskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-147/1990. 
 
Epavir tabletta 
Összetétel  
Tengerihalolajból nyert Omega-3 politelítetlen zsírsavak L-lizinnel alkotott sója. 
Felhasználási javaslat 
A szájon, szájüregben, nemi szerveken és egyéb testfelületeken előforduló herpes simplex fertőzés 
kezelésére szolgál. Előnyösen alkalmazható a vírusfertőzés kezdeti szakaszában kialakuló tünetek 
megelőzésére, visszaszorítására. 
Alkalmazás 
Felnőtteknek naponta 4x2 tabletta, gyermekeknek 30 kilogrammos testsúly alatt naponta 4x1, 30 
kilogrammos testsúly felett naponta 4x2 tabletta étkezés utáni bevétele ajánlott a tünetek megszűnéséig. 
Figyelmeztetés 
Vérzési rendellenességben szenvedők csak fokozott elővigyázatosság mellett szedhetik! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 30 tabletta. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-245/1991. 
 
Epovit olaj és kapszula 
Összetétel  
Ligetszépe magjából, kinyert olaj, E-vitamin.  
Felhasználási javaslat 
Az Amerikában őshonos ligetszépe olaja nélkülözhetetlen esszenciális zsírsavakat tartalmaz. Javítja a 
koronáriakeringést, enyhíti az anginás panaszokat, csökkenti a pulmonális hipertóniát. Ezért használható 
érrendszeri megbetegedések megelőzésére és kezelésére. Ezen kívül elsősorban atópiás ekcémában 
szenvedőknek és a menstruációt megelőző panaszok enyhítésére javasolt; továbbá sclerosis multiplex, 
valamint reuma és ízületi bántalmak esetén a kezelés kiegészítésére. 
Alkalmazás 
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Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula, illetve 10-15 csepp olaj bevétele ajánlott étkezés előtt. Szedése 
kúraszerűen hatásos. A kúrát a menstruációs panaszok enyhítésére 2 héttel a menses várható időpontja 
előtt célszerű elkezdeni. 
Figyelmeztetés 
Epilepszia esetén ellenjavallt! Alkalmazása során előfordulhat émelygés, hasmenés, fejfájás.  
Felhasználható  
Olaj: 1 évig.  
Kapszula: 3 évig.  
Kiszerelési egység  
Olaj: 30 ml. 
Kapszula: 60, illetve 120 db.  
Gyártja és Forgalmazza 
BIOEXTRA Kft. 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29/b. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-291/1992, OGYI-270/1992. 
 
Epovit plussz kapszula 
Összetétel  
Ligetszépe magjából kinyert olaj, tengerihalolaj, E-vitamin.  
Felhasználási javaslat 
A magas vérkoleszterinszintet és a trombózishajlamot csökkenti. Mérsékelten vérnyomáscsökkentő hatású, 
így alkalmazható érrendszeri betegségek megelőzésére, illetve a gyógyszeres kezelés kiegészítésére. A 
pikkelysömör (diéta mellett) és a sclerosis multiplex tüneteit enyhíti. Rheumatoid arthritisben szenvedők 
számára lehetővé teszi a gyulladásgátló gyógyszerek elhagyását vagy csökkentését. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 2 kapszula bevétele javasolt, étkezés előtt. Tartós, kúraszerű alkalmazása javasolt. 
Figyelmeztetés 
Alkalmazása során émelygés, hasmenés, fejfájás ritkán előfordulhat. A tünetek a kiindulási adag 
csökkentésével mérsékelhetők. Epilepszia esetén ellenjavallt! Magas vérnyomásban szenvedő betegek 
alkalmazása előtt kérjék ki az orvos véleményét. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 60 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOEXTRA Kft. 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29/b.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-300/1992. 
 
Eucabal N 
Összetétel  
Kámforolaj, fenyőtűolaj. 
Felhasználási javaslat 
Az illóolajok elősegítik a hörgőváladék elfolyósodását, megkönnyítik kiürülését. A készítmény alkalmazható 
légúti fertőzésekben, (különösen a hörgők megbetegedéseiben, az orr és a garat nyálkahártyájának enyhe 
gyulladása esetén), valamint a felső és mélyebb légutak különböző eredetű izgalmi állapotaiban.  
Alkalmazás 
Felhasználható akár naponta többször a mellkas és a hát bedörzsölésére, forró vízbe téve inhalálásra (ennek 
megkönnyítésére Eucabal inhalátor is alkalmazható) vagy fürdővízbe téve.  
Figyelmeztetés 
Bedörzsölésre az arc és az orr területén nem alkalmazható! Fürdőadalékként nagyobb bőrsérülések, heveny 
bőrbetegségek, súlyos lázas és fertőző betegségek, szívelégtelenség, magas vérnyomás esetén csak az 
orvossal történt megbeszélés után használható! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 40 ml, 100 ml. 
Gyártja 
ESPARMA Pharmazeutische Fabrik GmbH Lutherstrasse 1-2., D-3014 Magdeburg, Németország. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-385/1993. 
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Étvágygerjesztő teakeverék 
Összetétel  
Ezerjófű, fehér ürömfű, citromfű, benedekfű, borsosmentalevél, fehérmályva-gyökér, édesgyökértörzs, 
kálmosgyökér, édesköménytermés, kutyabengekéreg. 
Felhasználási javaslat 
A teakeverék hatóanyagai (a keserűanyagok és illóolajok) elősegítik az emésztőnedvek elválasztását, 
étvágygerjesztő hatásúak. Javítják az emésztési folyamatokat, csökkentik a puffadásos tüneteket, valamint a 
bélműködést serkentve enyhe hashajtóhatásúak. 
Alkalmazás 
Forraljunk 1-2 percig egy tetézett evőkanálnyi teakeveréket 2 dl vízben, majd lefedve hagyjuk hűlni. Szűrjük 
le, étkezés előtt fogyasszunk az így elkészített teából 1-1 csészével délben és este. 
Figyelmeztetés 
Terhesek és szoptatós anyák nem fogyaszthatják! 3-4 hetes kúra után adagolási szünet beiktatása javasolt!  
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 100 g. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-077/1988. 
 
Ferrocomp tabletta 
Összetétel  
Fém-poligalakturonát és vitamin vegyes komplex formában (vas, cink, réz, mangán, kobalt, folsav, valamint 
C-vitamin). 
Felhasználási javaslat 
A Ferrocomp tabletta jól alkalmazható a szervezet különböző okok következtében fellépő vasvesztése esetén. 
Például felnőtteknél krónikus vérvesztés (a reproduktív életszakaszban lévő nők havi vérzése), a nem 
kielégítő mennyiségű, illetve minőségű táplálkozás kővétkeztében előálló elégtelen vasbevitel, csökkent 
felszívódás következtében létrejött vashiányos állapotok megszűntetésére. 
Alkalmazás 
Felnőtteknek és 12 éves kortól gyermekeknek napi 2 alkalommal 1-2 tabletta, súlyosabb vashiányos 
állapotban 3 alkalommal 1-2 tabletta, gyermekeknek 3-12 éves korig napi 1/2-1 tabletta bevétele ajánlott, 
étkezés után. Enyhébb diéta, vegetáriánus étrend, nőknél a rendszeres havi vérvesztés, fokozott szellemi, 
fizikai igénybevétel okozta vashiány esetén 10 napig napi 2x 1 tabletta, majd 20 napig napi 1 tabletta szedése 
elégendő. A kúra az előzőekben ismertetett okok további fennállása esetén 3-6 havonta megismételhető. 
Súlyosabb vashiány esetén 2-3 hétig napi 3 alkalommal 1-2 tabletta, majd 4-8 hétig 2x1 tabletta szedése 
javasolt. Ezt követően célszerű ellenőriztetni a szervezet vasraktárainak állapotát, és ha szükséges, napi 1 
vagy 2 tabletta szedésével a kúrát folytatni kell. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 20 vagy 40 tabletta. 
Gyártja és Forgalmazza 
IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 101. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-413/1993. 
 
Fitotussin szirup gyermekeknek 
Összetétel  
Borostyánlevél, kakukkfű, hársfavirág és ánizstermés kivonata, valamint szalmiáksó. 
Felhasználási javaslat 
Köhögéscsillapító és köptető hatású, a felső légúti megbetegedések (torokgyulladás, hörghurut, légcsőhurut, 
száraz köhögés) kezelésére alkalmazható készítmény. Aromás ízű és illatú. 
Figyelmeztetés 
2% alkoholt tartalmaz. 
Felhasználható: 1 évig, a felbontás után 1 hónapig.  
Kiszerelési egység: 145 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
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Nyilvántartási szám: OGYI-261/1991. 
 
Floradix formula kräuterblut-S szirup 
Összetétel  
Vas-II-glukonát, vitaminok (B1, B2, B6, B12, C) és gyógynövény kivonatok. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény vashiány megelőzésére alkalmazható, nagyfokú vérveszteségnél (pl. menstruáció), fokozott 
vasszükséglet esetén (terhesség; szoptatás), gyermekkorban, betegség utáni lábadozás időszakában és 
általános erősítésre. 
Alkalmazás 
Felnőtteknek és 10 év fölötti gyermekeknek naponta 2x1/2 mérőpohárnyi, gyermekeknek 6 éves korig 2x1/4 
mérőpohárnyi, 10 éves korig 3x1/4 mérőpohárnyi szirup bevétele ajánlott fél órával étkezés előtt, lehetőleg 
hűtve. Egyéb esetekben (terhesség, szoptatás, vegetáriánus étrend) a napi adag 4x1 mérőpohárnyira 
emelhető. 3 mérőpohárnyi készítmény kb. 45 mg jól értékesíthető kétértékű vasat tartalmaz. Kúraszerű 
alkalmazása javasolt, amely legalább 2 hónapig tartson. 
Figyelmeztetés 
Szedése során a széklet elszíneződik a vastartalom miatt, és a fogak felületén is lehet kis elszíneződés, mely 
citromlével eltávolítható. A tetraciklinek és a penicillin felszívódását gátolja! Savmegkötő készítménnyel 
együtt min. 2 óra eltolódással szedhető!  
Felhasználható: 3 évig, felbontás után 14 napig.  
Kiszerelési egység: 250 ml. 
Gyártja 
SALUS-HAUS Bahnhofstrasse 24., D-8206 Bruckmühl, Németország.  
Importálja 
Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-337/1992. 
 
Fumago krém 
Összetétel  
Füstike szárából, leveléből és virágából készült aktív fumarátokat tartalmazó kivonat, valamint a borágó 
telítetlen zsírsavakban különösen gazdag olaja, vízben lemosható krémben. 
Felhasználási javaslat 
Főként psoriasisban, azaz pikkelysömörben szenvedő betegek fenntartó kezelésére ajánlott, valamint 
azoknak, akiknek bőre a normálistól eltérően hajlamos a kiszáradásra és a megvastagodásra, vagy akiknél az 
egyenetlen bőrfelszín vékony ezüstszínű rétegekben válik le. 
Alkalmazás 
Az érintett testfelszínt a tünet súlyosságától függően kenjük be vékonyan naponta 2-3 alkalommal, majd 
enyhe masszírozással dörzsöljük a bőrbe. 
Figyelmeztetés 
Ha a kezelés helyén mással összefüggésbe nem hozhatóan a bőr hirtelen gyulladttá válik, haladéktalanul a 
kezelőorvoshoz kell fordulni, és a krém alkalmazását fel kell függeszteni! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja 
Gradiens Kft. 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 4. 
Forgalmazza 
Fahrvitex Kft. 1061 Budapest, Jókai tér 7. II/22. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-512/1995. 
 
Galama tonikum 
Galama tonikum cukormentes 
Összetétel  
Árnika, kamilla, levendula, kankalin, citromfű, rozmaring, galagonya, libapimpó, veronika, viola, 
narancshéj, macskagyökér, ratániagyökér és komló alkoholos-vizes kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Álmatlanság, alvászavar, szorongás, nyugtalan, feszült állapotok leküzdésére, ideges szívpanaszok, 
ritmuszavarok kezelésérre, a legyengült szív erősítésére alkalmas. 
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Alkalmazás 
Naponta 3x1 evőkanálnyi Galama tonikum bevétele ajánlott.  
Figyelmeztetés 
Árnikaallergia, felismert kankalinallergia esetén alkalmazása ellenjavallt.  
A készítmény 14-17% alkoholt tartalmaz! 
Felhasználható: 4 évig. 
Kiszerelési egység: 350 ml. 
Gyártja 
Queisser Pharma GmbH. D-24914 Flensburg, Németország. 
Forgalmazza 
Fahrvitex Kft. 1061 Budapest, Jókai tér 7. II/22. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-378/1993, OGYI-379/1993. 
 
Gallexier gyógykeserű 
Összetétel 
13 féle gyógynövényből készült főzet. 
Felhasználási javaslat 
Az emésztést serkentő keserűanyagokat tartalmazó, kellemes ízű, alkoholmentes gyógykeserű. Hatásában 
fontos szerepe van az articsókának, amelynek fő hatóanyaga, a cynarin a keserű anyagokkal együtt májvédő, 
méregtelenítést fokozó hatású. A keserűanyagok serkentik a zsíremésztéshez szükséges epetermelést, és 
jótékonyan hatnak étkezés utáni teltségérzet és puffadás esetén. Mindezt kiegészíti az édeskömény és a 
kamilla illóolajának enyhe görcsoldó, szélhajtó és gyulladáscsökkentő hatása. 
Alkalmazás 
Naponta 3-szor 10 ml bevétele ajánlott étkezéskor vagy étkezés után. Étkezés előtt fogyasztva 
étvágyjavítóként hat. 
Figyelmeztetés 
Súlyos májműködési zavarok, májelégtelenség, az epevezeték elzáródása, epehólyag-gyulladás esetén 
ellenjavallt! 
Felhasználható: 2 évig, felbontás után 2 hétig. 
Kiszerelési egység: 250 ml. 
Gyártja 
SALUS-HAUS Bahnhofstrasse 24., D-8206 Bruckmühl, Németország  
Importálja 
Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzleteiben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-334/1992. 
 
Gallmed tabletta 
Összetétel 
Fehérmályva gyökér, orvosi pemetefű, borsosmentalevél, anyalevél, édesköménytermés, édesgyökértermés, 
fehér ürömfű, epekivonat. 
Felhasználási javaslat 
A Gallmed epe- és emésztőrendszeri problémákat enyhítő készítmény. Csökkenti, megszünteti az 
epetermelés és az epeutak működési rendellenességeivel összefüggő panaszokat, így fokozza az epe űrülést, 
elősegíti az epehajtást; csökkenti az epekőképződés veszélyeit, enyhíti, megszünteti az epehólyag eltávolítása 
után az epevezeték működési zavara következtében jelentkező panaszokat. Csökkenti, megszünteti az 
emésztőrendszeri panaszokat, különösen a gyomor túlterhelése esetén, elősegíti a székelési panaszok 
rendeződését, a székletszabályozást (rendszertelen, kemény széklet stb.). Ezen kívül előnyösen befolyásolja 
a koleszterinszintet. 
Alkalmazás 
Naponta 1-8 alkalommal 1-2 tabletta bevétele ajánlott a főétkezések előtt. 
Figyelmeztetés 
Heveny eperohamok alatt, elzáródásos sárgaságban és terhesség esetén ellenjavallt!  
Felhasználható: 2 évig.  
Kiszerelési egység: 20 db filmtabletta. 
Gyártja és Forgalmazza 
NICO Kft. 6500 Baja, Szarvas G. utca 3. 
Kapható 
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Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-503/1995. 
 
Genia® 92 hüvelykúp 
Összetétel 
Laktamin, laktóz, tejsav és folsav. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény hüvelyfertőzések megelőzésére, nem fertőzéses hüvelyfolyások, fogamzásgátló tabletták, egyéb 
gyógyszerek, méhen belüli eszközök stb. okozta fokozott hüvelyváladékozás esetén, továbbá az orvos által 
előírt célzott kezelés kiegészítésére alkalmazható. 
Javítja és fenntartja a hüvely élettani egyensúlyát, megszünteti a nem fertőzéses eredetű hüvelyfolyásokat, 
gyulladásokat. Segíti a hüvelyhám gyógyulását és növeli annak ellenálló képességét a különféle 
mikroorganizmusokkal szemben. 
Alkalmazás  
Este, lefekvés előtt, tisztálkodás után 1 kúpot kell mélyen felhelyezni a hüvelybe. Egy kúra időtartama 10 
nap, a tünetek újbóli észlelése esetén igény szerint ismételhető. 
Figyelmeztetés 
Célzottan nem kezelt fertőzéses eredetű és sebészi beavatkozást igénylő folyamatok esetén, továbbá fiatal 
leánygyermekek számára ellenjavallt! 
Alkalmazása során egyéni túlérzékenység esetén átmeneti csípős érzés előfordulhat. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 10 kúp. 
Gyártja 
VEPEX Kft. 1027 Budapest, Frankel Leó utca 26.  
Forgalmazza 
AZÚR Kereskedelmi Rt. 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12. 
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-237/1991. 
 
Geriavit pharmaton kapszula 
Összetétel  
Standardizált ginzengkivonat, vitaminok (A, B1, B2, B6, B12, C, D és E), nikotinamid, kalciumpantotenát, 
rutin, vas, kalcium, foszfor, fluor, réz, kálium, mangán, magnézium, cink, lecitin, dimetil-aminoetil-
bitartarát.  
Felhasználási javaslat 
Kimerültség, fáradtság, gyengeség és csökkenő koncentrációs készség, továbbá elégtelen vagy egyoldalú 
táplálkozás, elhúzódó lábadozás esetén és az általános ellenálló képesség fokozására ajánlott. Alkalmas az 
általános időskori tünetek megelőzésére, és az idős korral együtt járó vitamin és ásványianyaghiány 
pótlására, kezelésére. 
Alkalmazás 
Az alkalmazás kezdetén, az első 2-3 héten naponta 2x1 kapszula bevétele ajánlott (reggelihez és ebédhez). A 
későbbiekben már elegendő reggel egy kapszula. 
Figyelmeztetés 
Fennálló kalcium-anyagcserezavar, veseműködési zavarok, A-vitamin és D-vitamin túladagolás veszélye 
esetén ellenjavallt! Igen ritkán szedése során felléphetnek gyomor és bélrendszeri mellékhatások (pl. 
teltségérzés, gyomorfájás, hányás). Ebben az esetben orvoshoz kell fordulni.  
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 30 kapszula. 
Gyártja 
PHARMATON S. A. Via Mulini, CH-6934 Lugano-Bioggio, Svájc. 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.  
Nyilvántartási szám: OGYI-326/1992. 
 
Gincosan pharmaton kapszula  
Összetétel  
Páfrányfenyő (Gingko biloba) leveléből és Panax ginseng gyökeréböl készült standardizált kivonat. 
Felhasználási javaslat 
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A szellemi teljesítőképesség, koncentrálóképesség csökkenése és az emlékezőtehetség romlása esetén 
alkalmazható. Az érelmeszesedés tünetei közül segít a szédülésen, feledékenységen, hangulathullámzáson, 
csökkenti az alkalmazkodóképesség és kapcsolattartás nehézségeit. 
Alkalmazás 
Szokásos adagja naponta 2-szer 1 kapszula, amit reggeli és ebéd után, összerágás nélkül, folyadékkal 
javasolt bevenni. A kezelést általában 4 hétig kell folytatni. 
Figyelmeztetés 
Ritkán mellékhatásként fejfájás, emésztési zavarok vagy allergiás bőrreakciók léphetnek fel.  
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 30 kapszula. 
Gyártja 
PHARMATON S. A. Via Mulini, CH-6934 Lugano-Bioggio, Svájc.  
Forgalmazza 
NATURPORDUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.  
Nyilvántartási szám: OGYI-325/1992. 
 
Gingisol fogínyecsetelő 
Összetétel  
Kámfor, mentol, kamillaolaj, szegfűszegolaj alkoholos vizes oldatban. 
Felhasználási javaslat 
Helyi ecsetelőként alkalmas az ínygyulladásos állapotok (pl. protézis, híd, korona által kiváltott lokális 
ínygyulladás), afták, valamint eróziós ínygyulladás kezelésére, a fogínysorvadás okozta érzékenység 
enyhítésére, csökkentésére. 
Alkalmazás 
Napontó 2-4 alkalommal, a fogmosást követően célszerű a használata. Alkalmazása a nyálkahártyát nem 
károsítja, fogelszíneződést nem okoz.  
Figyelmeztetés 
A komponensekkel szembeni túlérzékenység esetén ellenjavallt! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 10 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b. 
Kapható 
Gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben, és viszont-eladóknak a Herbaház Gyógytermék 
Nagykereskedésben. 1077 Budapest, Rózsa utca 47. 
Nyilvántartási szám: OGYI-483/1994. 
 
Ginkgo drazsé 
Összetétel 
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) levelének szárított kivonata.  
Felhasználási javaslat 
Értágító hatású, javítja az agyi vérellátást, és ezáltal az oxigénellátást. Agyi keringési zavarok, agyi 
érelmeszesedés okozta időskori szédülési panaszok, emlékezetzavarok, fejfájás és indokolatlan 
fáradékonyság esetén alkalmazható. Kedvező hatású a cukorbetegség szövődményeként fellépő szemészeti 
érelváltozások (retinopátia) kiegészítő kezelésénél. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1-2 drazsé bevétele ajánlott.  
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 40 drazsé. 
Gyártja 
SALUS-HAUS Bahnhofstrasse 24., D-8206 Bruckmühl, Németország. 
Importálja 
Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82.  
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-336/1992. 
 
Gyermek teakeverék 
Összetétel  
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Kamillavirág, édesköménytermés, borsosmentalevél, ánizstermés és fehérmályva levél. 
Felhasználási javaslat 
A tasakolt és filteres kivitelben is kapható teakeverék görcsoldó, emésztést javító, enyhe gyulladáscsökkentő 
hatású. Gátolja a bélgázok képződését, csökkenti a puffadást. 
Alkalmazás 
Csecsemőknek 4 hónapos kor felett 1 mokkáskanálnyi, gyermekeknek 1 csapott kávéskanálnyi teakeveréket 
tegyünk 2 dl forrásban lévő vízbe, hagyjuk állni 10-15 percig, majd szűrjük le. Filterezett készítmény esetén 
egy filtertasakból készítsünk 10-15 perces áztatás után halványsárga teát. Az elkészített teát szükség szerint 
naponta több részletben, langyosan, megfelelően ízesítve (pl. méz) itassuk meg.  
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 100 g vagy 25 filter. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-047/1988. 
 
Halolaj kapszula 
Összetétel  
Tengerihalolaj koncentrátum.  
Felhasználási javaslat 
Rendszeres használata lassítja az erek elmeszesedését és csökkenti a vér kóros alvadékonyságát, ezáltal 
fontos tényező lehet a trombózis és a szívinfarktus megelőzésében. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele ajánlott.  
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 100 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-169/1990. 
 
Harmónia változáskori tüneteket enyhítő teakeverék 
Összetétel  
Borsosmentalevél, cickafarkfű, citromfű, édesköménytermés, kamillavirág, koriandermag, 
kutyabengekéreg, rozmaringlevél, tarackbúza, orvosizsálya levél, zsurlófű. 
Felhasználási javaslat 
A teakeverék alkalmazása során csökkenti a változáskori kellemetlen tüneteket, a feszültség okozta 
emésztőrendszeri panaszokat, alvászavarokat, hangulati hullámzásokat, és mérsékli a kellemetlen 
hőhullámokat. 
Alkalmazás 
Öntsünk le 1-2 kávéskanálnyi teakeveréket 1 csészényi (2 dl) forró vízzel és hagyjuk fél órát állni. Az így 
elkészített teából reggel és este fogyaszthatunk 1-1 csészével. 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 100 g.  
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgózó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-120/1989. 
 
 
 
Herbalax kapszula 
Összetétel 
Tisztított szennakivonat és szilvasűrítmény. 
Felhasználási javaslat 
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A Herbalax kapszula kíméletes hatású, növényi eredetű hashajtó, mely eredményesen alkalmazható akut és 
krónikus székrekedés, renyhe bélműködés, valamint gyomorbántalmak és emésztési zavarok esetén. A 
tisztított szennakivonat a vékonybélben szívódik fel, és a vastagbélben fejti ki hatását. A bélbaktériumok 
hatására szabadul fel a hatóanyag, amely fokozza a bél perisztaltikus mozgását, valamint növeli a víz és az 
elektrolitok mennyiségét a bélben. A szilvasűrítmény enyhe hashajtó, elsősorban növényi savakat, pektint és 
vízben duzzadó nyálkaanyagot tartalmaz. A népi gyógyászatban már régóta ismerik hatását. 
Alkalmazás 
Alkalmazása során gyermekeknek napi 1-2 kapszula, felnőtteknek az egyéni érzékenységtől függően 2-5 
kapszula bevétele ajánlott, étkezés után. Hatását kb. 8-10 órával a bevétel után fejti ki, ezért célszerű este 
fogyasztani.  
Figyelmeztetés 
A gyomor és a bélrendszer gyulladásos megbetegedéseiben, bélelzáródás vagy annak gyanúja, nehezen 
beállítható cukorbetegség esetén, valamint terheseknek; szoptatós anyáknak és 6 éves kor alatti 
gyermekeknek ellenjavallt! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 30 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOEXTRA Kft. 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29/b. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-559/1995. 
 
Herpesil gél és ecsetelő 
Összetétel 
Kerti kakukkfű, citromfű, aranyvesszőfű, kamillavirág, tüdőfű, vérehulló fecskefű cirokszulfátot is 
tartalmazó alkoholos kivonata gél, illetve oldat formájában. 
Felhasználási javaslat 
Kizárólag a száj és az orr környékén jelentkező herpes simplex vírusfertőzés helyi kezélésére alkalmazható. 
A fertőzés korai stádiumában a helyi kezelés megakadályozza a gyulladás kialakuIását az ajkakon, 
jelentősen megrövidíti a gyógyulás idejét (7-10 napról 4 napra), meghosszabbítja a fertőzések ismétlődése 
közötti időtartamot. 
Alkalmazás 
Bőrpír és hólyagos állapot esetén ecsetelővel napi 5-10 ecsetelés javasolt. Éjszakára, illetve a pörkök 
kialakulásakor célszerű a gél alkalmazása napi 1-3 alkalommal. 
Figyelmeztetés 
A szemen és a szem környékén előforduló vírusfertőzés esetén nem használható! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 10g-10g.  
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-060/1988, OGYI-059/1988. 
 
Heumann gyomorbántalmak elleni instant gyógytea (Solu-Vetan® NG) 
Összetétel 
Édesgyökér, borsmentalevél száraz kivonata és mikrokapszulázott borsosmentaolaj. 
Felhasználási javaslat 
A tea fogyasztása telítettségérzés, puffadás esetén javasolt, továbbá gyomornyálkahárta gyulladás, gyomor 
és nyombélfekély esetén a gyógyszeres kezelés kiegészítésére. 
Alkalmazás 
Oldjunk fel 1 teáskanálnyi port, egy csésze forróvízben. Az így elkészített teából naponta 3-5 csészényit 
fogyaszthatunk. Kúraszerű alkalmazása legfeljebb 6 hétig javasolt (reggel éhgyomorra és/vagy este lefekvés 
előtt 1-1 csésze tea elfogyasztásával). 
Figyelmeztetés 
A készítmény 0,95 g szénhidrátot tartalmaz! Máj és epebetegség, magas vérnyomás, csökkent szérumkáli-
umszint, terhesség, szívműködési zavarok, illetve bélelzáródás esetén ellenjavallt! 
Felhasználható: 4 évig, felbontás után 6 hónapig. 
Kiszerelési egység: 30 g. 
Gyártja 
Heumann Pharma GmbH - A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, 
Németország. 
Forgalmazza 
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Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-432/1993. 
 
Heumann hashajtó hatású instant gyógytea (Solubilax® N) 
Összetétel 
Szennalevél és kutyabengekéreg kivonata.  
Felhasználási javaslat 
A bélműködés szabályozására, székrekedés kialakulásának megakadályozására, hashajtásra, aranyeres 
megbetegedések kiegészítő kezelésére szolgál. 
Alkalmazás 
Oldjunk fel 1/2-1 teáskanálnyi port egy csésze (kb. 2 dl) forró vízben, majd tetszés szerint ízesítve az így 
elkészített teát esténként fogyasszuk. Ajánlatos először 1/2 teáskanálnyi por hatását kipróbálni, aztán 
emelni az adagot. 
Figyelmeztetés 
Cukorbetegek is alkalmazhatják (1 teáskanál 0,97 g szénhidrátot tartalmaz). Bélelzáródás, terhesség, 
szoptatás esetén ellenjavalt! Szívglikozidokkal való egyidejű alkalmazása esetén az esetlegesen kialakuló 
káliumhiány hatását befolyásolhatja. Túladagolása elektrolitveszteséget okozhat (különös tekintettel a 
káliumra). A vizeletet enyhén vörösre festi. 
Felhasználható: 4 évig, felbontás után 6 hónapig. 
Kiszerelési egység: 30 g. 
Gyártja 
Heumann Pharma GmbH - A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, 
Németország. 
Forgalmazza 
Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-406/1993. 
 
Heumann hólyag- és vesebántalmak elleni instant gyógytea (Solubitrat® N) 
Összetétel 
Nyírfalevél, ortosiphonlevél és aranyvessző száraz kivonata, valamint mikrokapszulázott édesköményolaj. 
Felhasználási javaslat 
A tea alkalmazható a vizeletkiválasztás növelésére (kímélő módszer), bakteriális fertőzések és különböző 
gyulladásos megbetegedések (húgycső-, húgyhólyag-gyulladás, vesehomok) esetén a húgyutak átmosására. 
Csökkenti a gyulladásveszélyt, oldja a görcsös állapotot, enyhíti a panaszokat és elősegíti a gyógyulást. 
Alkalmazás 
Oldjunk fel 1 teáskanálnyi port egy csésze (2 dl) forró vízben, az így elkészített teából, tetszés szerint ízesítve, 
naponta 3-5 csészényi fogyasztása ajánlott. A kezelés sikere érdekében több mint 2 liter vizelet kiválasztása 
szükséges. Kúraszerű alkalmazása 6 hétig javasolt. 
Figyelmeztetés 
Csökkent szív- és veseműködés következtében kialakult ödéma esetén a nagy folyadékbevitellel járó 
átmosási terápia miatt nem alkalmazható! Szív- és veseműködés zavarai esetén ellenjavallt!  
Felhasználható: 4 évig, felbontás után 6 hónapig.  
Kiszerelési egység: 30 g.  
Gyártja 
Haumann Pharma GmbH -A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, Németország.  
Forgalmazza 
Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-412/1993. 
 
Heumann köhögéscsillapító instant gyógytea (Solubifix N) 
Összetétel 
Zilizgyökér, édesgyökér és kankalingyökér száraz kivonata, valamint mikrokapszulázott ánizsolaj és 
kakukkfűolaj. 
Felhasználási javaslat 
A tea köhögéscsillapító, köptető hatású, a felső légúti megbetegedések kezelésére alkalmazható. Javasolható 
dohányzás okozta köhögés csillapítására is. Cukorbetegek is alkalmazhatják (1 teáskanálnyi teapor 0,9 g 
szénhidrátot tartalmaz)! 



27/69 

Alkalmazás 
Oldjunk fel 1 teáskanálnyi port egy csésze forróvízben, és az így elkészített teából naponta 3-6 csészével 
fogyaszthatunk.  
Figyelmeztetés 
Májbetegség, magas vérnyomás, alacsony vérkáliumszint, ánizsallergia esetén ellenjavallt! 
Felhasználható: 3 évig, felbontás után 6 hónapig.  
Kiszerelési egység: 30 g.  
Gyártja 
Heumann Pharma GmbH - A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, 
Németország.  
Forgalmazza 
Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-412/1993. 
 
Heumann máj- és epebántalmak elleni instant gyógytea (Solu-Hepar® NT)  
Összetétel 
Boldolevél, vérehulló fecskefű és máriatövis száraz kivonata, valamint mikrokapszulázott borsosmentaolaj. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény az epeutak megbetegedése esetén (amikor csökken az epe kiválasztása) és a toxikus anyagok, 
vegyszerek által megterhelt máj védelmére szolgál. 
Alkalmazás 
Oldjunk fel 1 teáskanálnyi teaport (1,2 g) egy csésze forróvízben. Az így elkészített tea fogyasztása tetszés 
szerint ízesítve naponta 3-5 alkalommal javasolt. Kúraszerűen legfeljebb 6 hétig alkalmizható. 
Figyelmeztetés 
1 teáskanálnyi por 0,9 g szénhidrátot tartalmaz! Súlyos májműködési zavarok, az epeutak elzáródása esetén 
ellenjavallt! Epekőpanaszok és terhesség esetén alkalmazását meg kell beszélni a kezelőorvossal! 
Felhasználható: 4 évig, felbontás után 6 hónapig.  
Kiszerelési egység: 30 g.  
Gyártja 
Heumann Pharma GmbH - A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, 
Németország.  
Forgalmazza 
Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-440/1993. 
 
Humet®-R szirup 
Összetétel 
Huminsav, kálium, magnézium, vas, cink, mangán, réz, vanádium, kobalt, molibdén és szelén ízesített 
szirupban.  
Felhasználási javaslat 
A Humet®-R szirup alkalmazása általános roborálásra (betegség utáni lábadozás időszakában és 
időskorúaknál), nyomelemhiányos állapotok megszüntetésére, járványos időszakban a szervezet ellenálló 
képességének erősítésére, a betegségek megelőzésére, szellemi és fizikai teljesítőképesség fokozására, 
vashiány megelőzésére, vérvesztésnél (pl. menstruáció) a fokozott vasszükséglet pótlására ajánlott. 
Alkalmazás 
A jól felrázott szirupból naponta egy alkalommal, a főétkezés után felnőtteknek 10 ml, gyermekeknek (40 kg 
alatt) a felnőtt adag fele javasolt. A szirupot 1-2 dl vízben, gyümölcslében elkeverve kortyonként fogyasszuk. 
Figyelmeztetés 
Ha gyógykezelés alatt áll, a Humet®-R alkalmazását beszélje meg kezelőorvosával. A készítménnyel 
egyidejűleg alkalmazott egyéb gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket célszerű a Humet®-R szedése 
előtt vagy után 3 órával bevenni. Más makro- és mikro (nyom)elemeket tartalmazó készítményekkel együtt 
szedni nem ajánlatos. Diabéteszben figyelembe kell venni, hogy egy adag 3,3 g szénhidrátot tartalmaz. A 
székletet a készítmény sötétbarnára színezheti. A terhesség első harmadában és veseelégtelenség esetén 
ellenjavallt!  
Felhasználható: 1 évig, felbontás után 1 hónapig.  
Kiszerelési egység: 120 és 300 ml. 
Gyártja és forgalmazza 
HORIZON-MULTIPLAN Rt. 1525 Budapest 114., Pf. 49. 
Kapható 
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Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-430/1993. 
 
Hurutoldó teakeverék 
Összetétel 
Fehérmályva-levél, fehérmályva-gyökér, édesgyökér, kamillavirág. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény gyulladáscsökkentő és köptető hatású. A légutak felületén bevonatot képezve csökkenti a 
gyulladt nyálkahártya érzékenységét, enyhíti a köhögési ingeit. Elősegíti a hurutos megbetegedésekben 
felhalmozódott nyák elfolyósítását és megkönnyíti a felköhögését. Gyermekek is fogyaszthatják.  
Alkalmazás 
Öntsünk le 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket egy csészényi (2 dl) forró vízzel és időnként kevergetve 
hagyjuk hűlni fél óráig, majd szűrjük le. Tetszés szerint ízesíthetjük. Kortyonként fogyasszunk a teából 
naponta 1-3 csészével. 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 100 g. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-049/1988. 
 
Ilja rogoff forte fokhagymadrazsé 
Összetétel 
Szárított fokhagymapor. 
Felhasználási javaslat  
Az időskori érrendszeri elváltozások megelőzésére, magas koleszterinszint esetén a diéta kiegészítésére 
ajánlott. A készítményt cukorbetegek is szedhetik. Az egy drazséban található kis mennyiségű szénhidrát 
(répacukor, tejcukor, szőlőcukor) 0,02 kenyérre számított szénhidrátegységnek (BE) felel meg. 
Alkalmazás 
Szokásos adagja felnőtteknek naponta 3x2 drazsé, amit szétrágás nélkül, étkezés közben kell bevenni. 
Figyelmeztetés 
Alkalmazása során mellékhatásként gyomor-bélrendszeri zavarok, allergiás reakciók ritkán előfordulhatnak. 
Bizonyos esetekben a fokhagymaszag a leheleten és a bőrön érezhetővé válhat. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 60 drazsé. 
Gyártja 
Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallèe 1., D-50829 Köln, Németország.  
Forgalmazza 
Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-479/1994. 
 
Inno rheuma masszázs olaj 
Összetétel 
Mentol, rozmaringolaj, levendulaolaj, lanalkol folyékony paraffinban.  
Felhasználási javaslat 
Különböző eredetű reumás bántalmak csökkentésére, az izom- és végtag- fájdalmak enyhítésére.  
Alkalmazás 
A fájdalmas testrészt az olajjal bekenjük, majd bemasszírozzuk. Naponta többször (legfeljebb ötször) 
célszerű alkalmazni.  
Figyelmeztetés 
A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni! A masszázsolaj szembe, nyílt sebbe, nyálkahártyára 
vérző testrészre ne kerüljön! A készítmény bármely alkotórészével szembeni érzékenység (különösen mentol 
és a lanalkol) esetén használata ellenjavallt. 
Felhasználható: 1,5 évig. 
Kiszerelési egység: 180 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
NATURLAND Magyarország Kft. 
Kapható 
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Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-164/1990. 
 
Inno rheuma tea 
Összetétel 
Rozmaringlevél, csalánlevél, zsurlófű, gyermekláncfű  
Felhasználási javaslat 
A teakeverék krónikus reumás bántalmak enyhítésére, az izomgörcsök, izomfájdalmak csökkentésére 
javasolt. A köszvényes, izületi gyulladásos tüneteket is enyhíti  
Alkalmazás 
2 filtertasak teakeveréket 2,5 dl forrásban lévő vízbe tesszünk, 2-3 percig főzzük, és 5-10 percig állni 
hagyjuk. Tetszés szerint ízesítve reggel és este fogyasztandó.  
Figyelmeztetés 
Az összetevőkre érzékeny egyéneknél a tea alkalmazása során esetlegesen előforduló gyomorégés, 
székrekedés esetén a teakúra nem javasolt.  
Felhasználható: 1,5 évig. 
Kiszerelési egység: 25 filter. 
Gyártja és Forgalmazza 
NATURLAND Rt. Mosonmagyaróvár ésPásztó. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-285/1992. 
 
Japán olaj 
Összetétel  
Japán és kínai eredetű mentaolaj. 
Felhasználási javaslat 
Eredményesen alkalmazható emésztési zavarok (telítettségérzet, gyomor-, illetve bélpanaszok) esetében, 
felső légúti megbetegedésekben (orr-, szájüreg-, garat-, légcső- és hörghurut esetén); valamint migrénes 
fejfájás ellen és rovarcsípésre bedörzsölőszerként. 
Alkalmazás 
Belsőleg az utasításnak megfelelően teába csepegtetve és inhalálásra alkalmazható, külsőleg 
bedörzsölőszerként. 
Figyelmeztetés 
Csak ép bőrfelületen használható! Vigyázzunk, hogy az olaj szembe ne kerüljön! 
Májkárosodás, epeutak elzáródása, epehólyag-gyulladás és epekőveszély esetén nem alkalmazható! 
Mentolra érzékeny egyének és három év alatti gyermekek számára nem ajánlott! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 10 ml, 30 ml, 100 ml. 
Gyártja 
Josef Bánó, Chem-pharm Präparate, A-6580 St. Anton, Ausztria. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-400/1993. 
 
J'ol menty Japán gyógynövényolaj 
Összetétel 
A japán akamaru növény mentaolaja, alkoholos oldatban. 
Felhasználási javaslat 
Belsőleg:  
Felső légutak meghűléses betegségei (köhögés, nátha; torokgyulladás, légcsőhurut) esetén ajánlott. 
Külsőleg:  
Kiegészítő kezelésként alkalmazható ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok ellen. 
Alkalmazás 
Belsőleg: 
Naponta 1-2 alkalommal 1-2 cseppet egy pohár langyos vízben oldva, kortyonként igyunk meg. 
Inhaláláshoz: 1-2 cseppet tegyünk egy pohár forróvízbe, illetve 2-3 cseppet egy zsebkendőre, és a felszálló 
gőzöket lélegezzük be. Gyomor- és bélpanaszok, emésztési zavarok esetén és a puffadás megszüntetésére 
naponta 1x1-2 cseppet egy pohár gyümölcslével, teával vagy vízzel vegyünk be. A napi adag 3x2 cseppig 
növelhető. 
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Külsőleg: Kiegészítő kezelésként alkalmazható ízületi- fájdalmak, reumatikus panaszok ellen. A fájó 
testrészeket naponta 3x5 cseppel dörzsöljük be. Utána melegítőpárnával vagy melegvizes palackkal tartsuk 
melegen. Forró borogatás készítéséhez 10-20 cseppet tegyünk a borogatóvízbe, majd a borogatást 10-20 
percig hagyjuk a fájó testrészen. Fejfájás enyhítésére naponta többször 1-2 cseppet dörzsöljünk el a 
halántékon, a homlokon vagy a tarkón.  
Figyelmeztetés 
Sérült bőrfelületen ne használjuk, és szembe ne kerüljön! Súlyos májkárosodás, epekövesség, az epeutak 
elzáródása és epehólyag-gyulladás esetén ellenjavallt! 
Három éven aluli gyermekeknél ne alkalmazzuk! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 10 és 30 ml. 
Gyártja 
Woelm-Pharma GmbH, D-37269 Eschwege, Németország.  
Forgalmazza 
RIVAN Kft. 1121 Budapest, Törökbálinti út 3/b. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-388/1993. 
 
Kalmil krém 
Összetétel 
Gyógynövényolajok (cickafarkfű, körömvirág) és alumíniumsók könnyen felszívódó krémben. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény a láb ödémaképződéssel járó vénás keringési problémáiban, valamint a kapilláriskárosodás 
(bőrfelszíni hajszálér) megelőzésére, illetve kezelésére ajánlott. Alkalmazható húzódással, zúzódással járó 
sérülésekre is. Primér és terhességi visszeresség esetén csökkenti a visszeres csomók fájdalmas feszülését és 
az éjszakai lábikragörcsöt, fokozza a kapilláris erek-összehúzódását, ezzel csökkenti az elszíneződést, enyhíti 
a láb túlterheltségéből eredő panaszokat és a fáradtságérzést.  
Alkalmazás 
Visszérbetegség esetén az egész lábat naponta 2-3 alkalommal, húzódás, zúzódás esetén a sérült részt 
naponta 3-4 alkalommal ajánlott a krémmel bekenni. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b. 
Kapható 
Gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és viszonteladóknak a Herbaház Gyógytermék 
Nagykereskedésben, 1077 Budapest, Rózsa utca 47. 
Nyilvántartási szám: OGYI-371/1993. 
 
Kilonit fogyasztó csepp 
Összetétel  
Tengeri alga, nyírfalevél, csalánlevél, csipkebogyó, kondurágókéreg és további öt gyógynövény alkoholos 
kivonata. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény természetes módon segíti elő a lefogyást, a túltápláltság okozta elhízás leküzdését. Csökkenti a 
kínzó éhségérzetet, ezáltal megkönnyíti a javasolt egyszerű és ésszerű diétás előírások betartását (napi 
háromszori étkezés, alkohol- és édességtilalom), fokozza a sejtek életműködését és az anyagcseréjük során 
keletkező salakanyagok kiürülését; csökkenti a zsírszövet által megkötött folyadékmennyiségét, a szervezet 
felesleges vízkészletét. Fokozza az alapanyagcserét, elősegíti a túlzott táplálékbevitel miatt lerakódott 
zsírpárnák lebontását.  
Alkalmazás 
Naponta 5x 10 csepp hígítatlan Kilo Nit bevétele ajánlott. Ebből 3x10 cseppet főétkezések után 1 órával, 
további kétszer 10 cseppet az étkezések között vagy este javasolt az éhségérzet felléptekor. Az adag 
fokozatosan napi 10x10 cseppig emelhető. Egy kúra átlagos időtartama 4 hét.  
Figyelmeztetés 
Tartós orvosi kezelés alatt állók a kúra megkezdése előtt kérjék ki kezelőorvosuk véleményét. A Kilo Nit 
szedése gyermekeknek, terhes és szoptatós anyáknak, továbbá jódallergia esetén és pajzsmirigy-
megbetegedésekben ellenjavallt! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 100 ml. 
Gyártja 
HEK PHARMA GmbH, Büro Hamburg, Selehopsweg 1. D-20061, Németország. 
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Forgalmazza 
Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-198/1990. 
 
Dr. Kleinschrod's Wörishofener Darmpflege tabletta 
Összetétel 
Aloe, feketeretek, kutyabengekéreg, szennalevél, lenmag és további 16 gyógynövény. 
Felhasználási javaslat 
Rendszeres szedése szabályozza és biztosítja az egészséges emésztést. Megszünteti a bélgörcsöket, elősegíti 
az emésztőnedvek képződését, ezáltal serkenti a bélműködést. 
Alkalmazás 
Szükség szerint, lefekvés előtt 1-3 tabletta bevétele javasolt, bőséges folyadék kíséretében. 
Figyelmeztetés 
Bélelzáródás esetén, továbbá gyermekek, terhesek és szoptatós anyák számára ellenjavallt! Állandó 
alkalmazása során a sóháztartás romlik (K+ vesztés lép fel)! 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 60 vagy 120 tabletta. 
Gyártja 
DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.  
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-127/1989. 
 
Dr. Kleinschrod's Wörishofener görcsoldó cseppek 
Összetétel  
Libapimpó, fehér ürömfű, uzarae gyökér, édesköménytermés, köménytermés, kamillavirág, citromfű, 
cickafarkfű és macskagyökér alkoholos vizes kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Gyomor, bél, epe és vesegörcs oldására, migrénes fejfájásra, menstruációs fájdalmak enyhítésére a 
gyógyszeres kezelés kiegészítéseként alkalmazható. 
Alkalmazás 
Naponta 3-6 alkalommal, illetve szükség esetén 10-30 csepp bevétele ajánlott kevés vízben vagy meleg 
tejben. 
Figyelmeztetés 
35-40% alkoholt tartalmaz! Gyermekek és alkoholelvonó kúrán átesettek számáraellenjavalt! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.  
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-267/1992. 
 
Dr. Kleinschrod's Wörishofener Herzpflege szívcseppek 
Összetétel  
Galagonya virágzó ágvége, macskagyökér, citromfű és aranyvesszőfű alkoholos vizes kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Ideges szívpanaszok esetén, a szív táján jelentkező szorító, görcsös fájdalom ellen, úgynevezett ideges 
szívdobogás és az ehhez társuló nyugtalanság, szorongás megszűntetésére használatos készítmény. A 
gyógyszeres kezelés kiegészítésére is ajánlható. Németországban már hatvan éve alkalmazzák 
eredményesen.  
Alkalmazás 
Naponta 3-4 alkalommal 10-30 csepp ajánlott, kevés vízben elkeverve. 
Figyelmeztetés 
35-40% alkoholt tartalmaz! Alkoholelvonó kúra idején, epilepsziában, terhesség és szoptatás során 
ellenjavallt! 
Felhasználható: 3 évig. 
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Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.  
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-266/1996. 
 
Dr. Kleinschrod's Wörishofener Knoblin N tabletta 
Összetétel  
14 gyógynövény (fehér fagyöngy, fokhagyma, babhéj, nyirfalevél, galagonya virágos hajtása, gyermekláncfű, 
medveszőlőlevél, cickafarkfű, macskagyökér, máriatövis termése, katángkórógyökér, csipkebogyó, 
borókabogyó és mezei zsurlófű) porrá őrölve. 
Felhasználási javaslat 
Csökkenti a vérnyomást, segít megelőzni az érelmeszesedést, javítja a vérkeringést, serkenti az 
emésztőnedvek működését, fokozza a szervezet ellenálló képességét, enyhe nyugtató hatású. Különösen 
ideges eredetű szívpanaszok és klimax esetén javasolt. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal étkezés előtt 1-3 tabletta bevétele ajánlott. 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 120 tabletta. 
Gyártja 
DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.  
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-332/1992. 
 
Dr. Kleinschrod's Wörishofener Leber-und Gallenpflege tabletta 
Összetétel  
Vérehulló fecskefű, kurkuma, apróbojtorjánfű, gyermekláncfű, retek, kutyabengekéreg, cikóriagyökér, 
benedekfű, köménymagtermés, zsályalevél, sóskaborbolya, cickafarkfű alkoholos kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Epekő és epehólyag bántalmak gyógyszeres kezelésének kiegészítésére, a máj és epeműködés fokozására 
szolgál. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 3-5 tabletta szedése javasolt, étkezés után. 
Figyelmeztetés: 
Terheseknek, szoptatós anyáknak és magas vérnyomásban szenvedőknek nem ajánlott! 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 100 tabletta. 
Gyártja 
DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.  
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-265/1992. 
 
Dr. Kleinschrod's Wörishofener Magenpflege tabletta 
Összetétel  
Fehér ürömfű, ezerjófű, tárnicsgyökér, cickafarkfű és kömény porrá aprítva. 
Felhasználási javaslat 
Gyomorműködést serkentő, emésztést elősegítő készítmény. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1-3 tabletta bevétele ajánlott, kevés vízzel, étkezés után! 
Felhasználható: 2 évig.  
Kiszerelési egység: 60 tabletta.  
Gyártja 
DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.  
Forgalmazza 
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VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-494/1994. 
 
Dr. Kleinschrod's Wörishofener Nervenpflege tabletta 
Összetétel 
Galagonya, komló, fagyöngy, narancshéj, festőrekettye, orbáncfű, citromfű, cickafarkfű, macskagyökér, 
orvosi élesztő. 
Felhasználási javaslat 
Kedvezően alkalmazható ideges feszültség, nyugtalanság, álmatlanság esetén.  
Alkalmazás 
Célszerű kúraszerűen, 2-3 hétig folyamatosan szedni. Naponta 3 alkalommal 1-3 tabletta. Elalvás 
megkönnyítésére lefekvés előtt 1/2 órával 3 tabletta bevétele javasolt. 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 120 tabletta. 
Gyártja 
DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.  
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-128/1989. 
 
Klimin kapszula 
Összetétel 
Borágóolaj, csukamájolaj, nátrium-fluorid, mangán-klorid, króm-klorid; B3, B6 és E vitamin. 
Felhasználási javaslat 
Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott a klimax során fellépő panaszok megelőzésére és enyhítésére, a 
szervezet zsír és szénhidrát háztartásának karbantartására, az anyagcserezavar következtében kialakult 
kóros állapotok (elhízás, szív- és érrendszeri elváltozások, cukorbetegség) megelőzésére, illetve mérsék-
lésére. 
Alkalmazás 
Szűkség esetén naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula étkezés utáni bevétele ajánlott. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 30 kapszula.  
Gyártja 
B Pharma Kutató és Fejlesztő BT. 1025 Budapest, Zuhany utca 2/b. 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-380/1993. 
 
Klimovit kapszula 
Összetétel 
Méhpempő, magnézium-aszparaginát, kukoricacsíra olaj, E vitamin. 
Felhasználási javaslat 
A KIimovit a klimaxos tünetegyüttes, tehát a petefészek csökkent illetve megszűnt működéséből eredő 
központi és perifériális panaszok hormon nélküli kezelésére szolgál. 
Alkalmazás 
Az első öt napon napi 2x1 kapszula bevétele ajánlott, a továbbiakban napi 1 kapszuláé. A kezelés javasolt 
időtartama 6 hét. A kúra a tünetek visszatérése esetén megismételhető. 
Figyelmeztetés: 
Pollenallergia, poliallergizáltság esetén a készítmény ellenjavallt! Virágpor-allergiára hajlamosak részére 
nem ajánlott! 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 24 kapszula.  
Gyártja 
Gradiens Kft. 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 4.  
Forgalmazza 
Fahrvitex Kft. 1061 Budapest, Jókai tér 7. II../22. 
Kapható 
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Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-333/1992. 
 
Klosterfrau Melisana koncentrátum 
Összetétel 
Citromfűlevél, örvénygyökér, angyalgyökér, gyömbérgyökértörzs, szegfűszegvirág, galangagyökér, fekete 
bors, tárnicsgyökér, narancshéj, szerecsendió, fahéjkéreg, szennavirág, kardamomtermés illóolaját 
tartalmazza alkoholos desztillátumban. 
Felhasználási javaslat 
Feszült, izgatott állapot, lámpaláz, el- és átalvási zavarok, ideges eredetű fejfájások, időjárás iránti 
érzékenység, szervi ok nélküli szív- és emésztőrendszeri panaszok, menstruációs és változáskori 
rendellenességek esetén alkalmazható. Megelőző és kiegészítő kezelésként meghűléses és influenzás 
fertőzésekben is ajánlott. Külsőleg ideg- és izomfájdalmak kezelésére használható. 
Alkalmazás 
Belsőleg:  
Szokásos adagja 1-3 kávéskanálnyi, amit legalább kétszeres mennyiségű folyadékkal (víz, tea, gyümölcslé) 
hígítva vagy kockacukorra csepegtetve ajánlott bevenni. 
Külsőleg:  
Hígítatlanul, vagy érzékeny bőrűek esetén 2 rész vízzel hígítva kell alkalmazni. 
Figyelmeztetés 
A készítmény 66% alkoholt tartalmaz! Májbetegek, epilepsziások, agykárosultak, terhesek, gyermekek, 
magasban dolgozók, gépjárművezetők nem szedhetik! 
Gyomor és nyombélfekély esetén ellenjavallt!  
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 95 ml, 155 ml. 
Gyártja 
MCM Klosterfrau, D-50606 Köln, Németország. 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-415/1993. 
 
Kobralgin krém 
Összetétel 
Indiai kobrakígyóméreg kivonat és árnikatinktúra.  
Felhasználási javaslat 
A Kobralgin krém a megerőltetés, húzódás okozta izomfájdalmak gyors, hatásos csökkentésére; ideg és 
ínhüvelygyulladások esetében a fájdalom csökkentésére, valamint a gyulladásos folyamat gyógyulásának 
elősegítésére, a reumatikus bántalmak okozta fájdalmak enyhítésére, fizioterápiás kezelés előtt és alatt a 
fájdalmas, merev ízületek "bemozgatásának" elősegítésére alkalmazható. Sportolók "bemelegítő krémként" 
is használhatják.  
Alkalmazás 
Kenjük a krémet a fájdalmas testrészre, ízületre kb. 1 mm vastagon és óvatos mozdulatokkal dörzsöljük a 
bőrbe. Erős fájdalmak esetén a kezelést naponta több (5-6) alkalommal ismételjük meg, esetenként pakolás 
formájában. 
Figyelmeztetés 
Valamely ható vagy segédanyaggal szembeni egyéni túlérzékenység esetén ellenjavallt! Sérült, bőrhiányos 
területre ne kenjük! Használat után gondosan mossunk kezet! 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő utca 101.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-283/1992. 
 
Kovitox izomlazító hatású krém 
Összetétel  
Kobra, vipera és csörgőkígyóméreg vízzel lemosható kenőcsben.  
Felhasználási javaslat 
A készítmény a reumatikus, ízületi megbetegedésekre jellemző bemerevedett izmok, ízületek görcsös 
állapotának oldására alkalmazható, valamint a sportolás közben vagy nehéz fizikai munka esetén a fokozott 
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terhelés hatására kialakuló izomgörcsök megelőzésére, illetve az ezeket kísérő izomsérülések kezelésére. 
Sportolóknak bemelegítő krémként és húzódások kezelésére is ajánlott. 
Alkalmazás 
A krémet kenjük 1-2 mm vastagságban a kezelendő testfelületre és dörzsöljük a bőrbe. A Kovitox krém nem 
zsíros jellegű, egy-két perc alatt jól felszívódik. 
A sportolók bemelegítés céljára, nagyobb testfelületre is kenhetik.  
Figyelmeztetés 
Ügyeljünk arra, hogy a készítmény bőrhiányos területre, sérült bőrfelületre, szembe ne kerüljön! Használat 
után gondosán mossunk kezet! Árnikavirág-érzékeny egyénieknek használata ellenjavallt! 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 60 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.  
Nyilvántartási szám: OGYI-306/1992. 
 
Köptető teakeverék 
Összetétel 
Bodzavirág, édesgyökér, hársfavirág, fehérmályva levél, kakukkfű, fehérmályva gyökér, édesköménymag. 
Felhasználási javaslat: 
A készítmény feloldja a légutakban lerakódott nyákot, köptető hatású. Gátolja az irritáció következtében 
kialakuló köhögési ingert, a kínzó görcsös köhögést. Megakadályozza a kórokozók megtelepedését és 
szaporodását. Akut és krónikus hörghurut esetén is alkalmazható. Dohányosok esetében az évente 2-3 al-
kalommal végzett 2 hetes kúra elősegíti a lerakódott anyagok kiürülését. 
Alkalmazás: 
Öntsünk le 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket egy csészényi (2 dl) forró vízzel és időnként kevergetve 
hagyjuk fél óráig hűlni, majd szűrjük le. Az így elkészített teát, tetszés szerint ízesítve, naponta 3-4 
alkalommal fogyasszuk. A teakeverék kúraszerűen is fogyasztható. 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 100 g. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBARIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-081/1988. 
 
Kukoricacsíra olaj kapszula 
Összetétel 
Kukoricacsíra olaj. 
Felhasználási javaslat 
Hosszan tartó alkalmazása lassítja a szervezet érelmeszesedési folyamatait, csökkenti a megemelkedett 
vérzsírszintet, ezért csökkenti a trombózis és a szívinfarktus kialakulásának valószínűségét. Szedése 
terhesség idején is ajánlott.  
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele javasolt.  
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 100 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-171/1990. 
 
Kwai fokhagymadrazsé 
Összetétel 
Szárított fokhagymapor (min. 1,3% Alliin, ami megfelel 0,6% Allicinnek). 
Felhasználási javaslat 
Alkalmazása a szív és a vérkeringés erősítésére, továbbá érelmeszesedés ellen ajánlott. Cukorbetegek is 
szedhetik. A fokhagyma vitalizáló és egészségmegőrző hatása régóta ismert. E készítmény emellett csökkenti 
a megnövekedett vérzsírtartalmat és a túl magas vérnyomást, és ezáltal hozzájárul az érelmeszesedés 
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megelőzéséhez. Enyhíti a már meglévő, érelmeszesedés által okozott panaszokat (fejfájás, szédülés, 
fülzúgás), javítja a végtagok vérkeringését, így csökkenti azok bizsergését és hidegérzetét. Folyamatos 
alkalmazása kb. a 40. életévtől javasolt. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1-2 drazsé bevétele ajánlott kevés folyadékkal, étkezés előtt. Az adag szükség esetén a 
duplájára emelhető. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 100 drazsé. 
Gyártja 
Lichtwehr Pharma GmbH, Wallenroder Str. 8-10. D-13435 Berlin, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-260/1991. 
 
Laktoherb tejelválasztást serkentő teakeverék 
Összetétel  
Ánizstermés, citromfű, édeskömény és köménytermés, csipkebogyó. 
Felhasználási javaslat 
A teakeverék az alkotórészek komplex hatása következtében fokozza az anyatej termelését. 
Alkalmazás 
Öntsünk le 1 filtert 2,5 dl forrásban lévő vízzel, és az így elkészített teát tetszés szerint ízesítve, hidegen- vagy 
melegen fogyasszuk. 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 25 filter. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-571/1995. 
 
Laxen hashajtó lekvár 
Összetétel 
Bodzavirág, édesköménytermés, koriandertermés, édesgyökér vizes kivonata és Seignette-só 
szilvalekvárban. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény standardizált hatóanyagai, a szennozid A és B, serkentik a bélmozgást. A bodzavirág 
glikozidjai enyhe hashajtó és vízhajtó tulajdonságúak. Az édeskömény és a koriander illóolajai egyfelől a 
bélmozgásokat optimalizálják, másfelől görcsoldó hatásúak. E komplex hatások eredményeként a 
készítmény jól alkalmazható különböző eredetű székrekedések kezelésére.  
Alkalmazás 
Gyermekeknek 3-6 éves korig 1-2 mokkáskanálnyi, 6-12 éves korig 1 kávéskanálnyi bevétele ajánlott, este, 
lefekvés előtt. Felnőtteknek, egyéni érzékenységtől függően, este 1-2 kávéskanálnyi. 
Figyelmeztetés 
Bélelzáródás esetén, terhesség és szoptatás idején és 3 éven aluli gyermekek számára ellenjavallt! 
Túladagolása erős alhasi vérbőséget és kólikás fájdalmat okozhat! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 150 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PARMPA PATIKA Gyógyszerellátó Vállalat, 1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a.  
Kapható 
Gyógyszertárákban és gyógynövényszaküzletekben, valamint a Pharma Discontban (1145 Budapest, Uzsoki 
utca 36/a). 
Nyilvántartási szám: OGYI-121/1989. 
 
Lecitin Richter elixír 
Összetétel 
Lecitin. 
Felhasználási javaslat 
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A készítmény alkalmazása ideges kimerültség, fokozott fizikai és szellemi megterhelés idején, betegség utáni 
lábadozás időszakában, járványos időkben a szervezet általános ellenálló képességének fokozására, a 
legyengült szervezet felerősítésére, továbbá az érelmeszesedés kialakulásának megelőzésére, illetve kezdeti 
szakaszában a folyamat lassítására ajánlott. 
Alkalmazás 
Adagja naponta 3x1 evőkanál étkezések után. A szokásos kúra 3-4 hét, amely szükség szerint 
megismételhető. 
Figyelmeztetés 
A készítmény 15% alkoholt tartalmaz. Cukorbetegek és gyermekek számára fogyasztása ellenjavallt!  
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 250 ml. 
Gyártja és forgalmazza 
Richter Gedeon Rt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-116/1989. 
 
Liosept szemborogató 
Összetétel 
Kamilla, útifű és búzavirág tisztított, liofilizált kivonata. 
Felhasználási javaslat 
A kamilla hatóanyagainak gyulladáscsökkentő hatását a legújabb kutatási eredmények is megerősítették. E 
hatást fokozzák az útifű hatóanyagai (aukubin, polifenol stb.) baktériumölő, sebgyógyító tulajdonságaik 
révén. A búzavirág csersavtartalma összehúzó hatást fejt ki. A Liosept szemborogató eredményesen 
alkalmazható enyhe kötőhártya gyulladásnál a gyulladás, váladékozás csökkentésére, kisebb szemhéji 
sérüléseknél, kezdődő vagy már kialakult árpa borogatására, vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítésére, 
kozmetikai szerek által okozott enyhébb szemészeti panaszok csökkentésére. A készítmény hatása orvosilag 
igazolt. 
Alkalmazás 
Egy üveget kiforralt és testhőmérsékletűre hűtött vízzel feltöltünk, és tartalmát rázogatva feloldjuk. A 
szokásos módon szemborogatásra, lemosásra használjuk. 
Felhasználható: 2 évig, feloldás után, hűtőszekrényben tárolva, legfeljebb egy napig. 
Kiszerelési egység: 3 ampulla. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-456/1994. 
 
Lysosym tabletta 
Összetétel  
Természetes eredetű standardizált lysosym. 
Felhasználási javaslat 
A Lysosym mikroorganizmusok által okozott szájfertőzések megelőzésére és kezelésére szolgál. Mindenféle 
bakteriális eredetű nyelőcső, gégefő, torokgyulladás, szájfertőzés, szájüregsérülés, gége, mandula és 
fogműtétet követő szájfertőzés elhárítására, illetve megelőzésére, a fertőzések helyi leküzdésére, illetve az 
ilyen fertőzések kialakulásának megelőzésére alkalmazható.  
Alkalmazás 
A készítményből naponta 3x1 tablettát kell elszopogatni lassan, szétrágás nélkül. A tabletta szopogatása 
közben és utána 10-15 percig ne fogyasszunk se ételt, se folyadékot. Ennyi idő szükséges az antibakteriális 
hatás kifejtéséhez. A készítményt cukorbetegek is fogyaszthatják. 
Figyelmeztetés: Tojásfehérje allergia esetén nem alkalmazható! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 20 tabletta. 
Gyártjs és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-410/1993. 
 
Martol kapszula 
Összetétel  
Mate-levél kivonat. 
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Felhasználási javaslat 
Szellemi és fizikai teljesítmény csökkenése, illetve kimerültség esetén alkalmazható készítmény, melynek 
hatását népgyógyászati adatok igazolják. 
Alkalmazás 
Naponta 4 kapszula bevétele ajánlott bőséges folyadék fogyasztása mellett. A napi elosztás: reggel 1, délben 
2, este 1 kapszula fél órával az étkezés előtt. 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 50 kapszula. 
Gyártja 
Wölfer GmbH 2371 Bovenau Kluvensiek HEK Pharma GmbH Sellhopsweg 1. D-20061, Németország. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-511/1995. 
 
Maurers Schweden Bitter 32 gyógynövényből 
Összetétel  
Sáfrány, mirrha, manna, bábakalácsgyökér, angyalgyökér, kámfor, citvorgyökér, thériák, szegfűszeg, 
babértermés, szegfűborstermés, narancshéj, citromhéj, rozmaringlevél, benedekfű, majoranna, csillagánizs 
termés, köménytermés, boróka tobozbogyó, gyömbérgyökértörzs, koriandertermés, kínaigyömbér 
gyökértörzs, ánizstermés, ezerjófű, kamillavirág, tárnicsgyökér, fehér ürömfő, nyárfarügy, kanellakéreg, 
vörös kínakéreg, kardamómtermés, nőszirom gyökértörzs. 
Felhasználási javaslat 
Belsőleg:  
Általános erősítőszerként regenerálja a szervezetet, fokozza az ellenálló képességet. Használható különféle 
eredetű gyomor és epepanaszok, emésztési rendellenességek kezelésére.  
Külsőleg: reumás panaszok és végtagfájdalmak enyhítésére, bedörzsöléssel és borogatás formájában. 
Rovarcsípés esetén borogatás formájában használható. 
Alkalmazás 
Belsőleg naponta 2x1 evőkanálnyi bevétele ajánlott. 
Figyelmeztetés 
A készítmény 43% alkoholt tartalmaz! Májbetegek és alkohollal interakciót adó gyógyszert szedők számára 
fogyasztása nem javasolt! Cukrot és hashajtó anyagot nem tartalmaz!  
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 0,1 l , 0,5 l, 0,35l. 
Gyártja 
Sebastian Stroh GmbH. 
Forgalmazza 
K&B Üzletház Kft. 8900 Zalaegerszeg, Ola utca 16/b 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.  
Nyilvántartási szám: OGYI-496/1995. 
 
"Mecsek" diétás tea 
Összetétel  
Babhüvely, diófalevél, gyermekláncfűgyökér, tarackbúzagyökértörzs, kukoricabajusz, borsosmentalevél, 
borókabogyó, kutyabengekéreg. 
Felhasználási javaslat 
Cukorbetegségre való hajlam esetén az étrend szabályozásával elérhető egyensúlyi állapot elősegítésére 
alkalmazható.  
Alkalmazás 
Cukor nélkül vagy mesterséges édesítőszerrel ízesítve fogyasztható. Tegyünk egy csészényi (2 dl) forró vízbe 
1 csapott evőkanálnyi teakeveréket, hagyjuk 2-3 percig állni, majd szűrjük le. Az így elkészített teából 
langyosan fogyasszunk napi 1-3 alkalommal 1 csészényit. 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 100 g. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
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Nyilvántartási szám: OGYI-001/1986. 
 
 
 
"Mecsek" reumakezelést kiegészítő tea 
Összetétel  
Fűzfakéreg, bodzavirág, nyírfalevél, aranyvesszőfű.  
Felhasználási javaslat 
A teakeverék reumás megbetegedések esetén a gyógyszeres terápiával egyidejűleg is alkalmazható 
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítmény. Enyhe vízhajtó hatása igen kedvező az antireumatikus 
terápia kiegészítéséhez. 
Alkalmazás: 
Öntsünk le 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket egy csészényi (2 dl) forró vízzel, és időnként kevergetve 
hagyjuk állai 10-15 percig, majd szűrjük le. Az így elkészített tea naponta 2-3 alkalommal 1 csészényi, tetszés 
szerint ízesítve, langyosan fogyasztható. 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: l00 g. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-007/1986. 
 
Medhirud krém 
Összetétel  
Orvosi piócából speciális eljárással előállított kivonat és árnikakivonat vizes gél alapú krémben. 
Felhasználási javaslat: 
A Medhirud krém háztartási balesetek, rándulások, ütődések esetén a keletkező duzzanatok, vérömlenyek 
kezelésére, az érzékeny bőrű egyéneknél gyakran jelentkező hajszáleres bevérzések felszívódásának 
elősegítésére, illetve visszérbetegségben alkalmazható. 
Alkalmazás: 
Kenjük a krémet szükség szerint naponta 2-5 alkalommal a kezelendő testrészre (gyulladt visszér, ütődés 
vagy rándulás következtében keletkezett duzzanat, vérömleny stb.) 1 mm vastagságban, és óvatosan 
simítsuk a bőrbe. Súlyosabb esetekben alkalmazzuk pakolásként. A pakolást célszerű minimum 30 percig a 
kezelendő testrészen hagyni. Visszérbetegség esetén a kezelés megkezdése után lábunkat 20-30 percre 
polcoljuk fel.  
Figyelmeztetés: 
A krémet nyílt, vérző sebre ne kenjük! Használata során az erős, tűző napfényt kerüljük! 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 60 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 101.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-303/1992. 
 
Melliora krém 
Összetétel  
Méhméregkivonat, árnikatinktúra és kámfor vízzel lemosható kenőcsben. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény főleg ízületi gyulladások, reumatikus izom. és ízületi bántalmak esetén alkalmazható 
eredményesen a fájdalmak csillapítására.  
Alkalmazás 
A krémet a fájdalmas testrészre, ízületre és annak környékére kell felkenni, majd a bőrbe dörzsölni. A fájda-
lom erőssége szerint a kezelés naponta többször is megismételhető. A készítmény hatóanyaga jobban 
felszívódik, ha a krémet pakolásként alkalmazzuk. 
Figyelmeztetés 
Nyílt sebre, hámsérüléses felületre, nyálkahártyára nem alkalmazható! Méhméreg-allergia, bőrbetegségek 
esetén ellenjavallt! Használata után gondosan mossunk kezet! Ritkán allergiás bőrreakciót (bőrpír, 
viszketés, duzzanat) okozhat. 
Felhasználható: 18 hónapig. 
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Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-238/1991. 
 
Memolife kapszula 
Összetétel 
Standardizált összetételű tengerihalolaj (18% EPA, 12% DHA), borágóolaj (20% GLA), szójalecitin, valamint 
béta-karotin.  
Felhasználási javaslat 
Felnőtt és idős emberek memóriájának és koncentrációs képességének serkentésére, illetve szellemi 
frissességének megőrzésére, gyermekek és serdűlők értelmi fejlődésének megőrzésére, a dementia (az 
emlékezőképesség tartós hanyatlása, csökkenése) valamilyen formájában vagy az Alzheimer betegségben 
szenvedők gyógyszeres kezelésének kiegészítésére alkalmazható. 
Alkalmazás 
A memória és a koncentrálási készség fenntartására naponta 2 kapszula bevételé ajánlott, reggel, bő 
folyadékkal, memóriaromlás esetén, emlékezési zavarokban és különböző dementia formákban naponta 2x2 
kapszula, reggel és este, bő folyadékkal. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 24 kapszula.  
Gyártja 
B Pharma Kutató és Fejlesztési Bt. 1024 Budapest, Zuhany utca 2/b.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-438/1993. 
 
Menofit csepp 
Összetétel 
Citromfű, cickafarkfű, tarackbúzagyökér, koriandertermés és indiai tealevél kivonata. 
Felhasználási javaslat 
A termék összetevőit a népgyógyászat régóta használja a menstruációs tünetegyüttes egyes panaszainak 
kezelésére. A menstruációs időszak kellemetlen tünetei: a görcsök, pszichés labilitás, hányinger, fejfájás a 
készítmény alkalmazásával enyhülnek.  
Alkalmazás 
3-5 nappal a menstruáció kezdete előtt és a menstruáció ideje alatt naponta 3x30 csepp bevétele ajánlott, 
étkezés után, folyadék kíséretében. 
Figyelmeztetés 
Koffeintartalma miatt a napi utolsó adagot legkésőbb a délutáni órákban ajánlatos elfogyasztani. Célszerű 
vele együtt B6-vitamint is szedni. Magas vérnyomás esetén szedése nem javasolt! 35-40% alkoholt 
tartalmaz. A Menofit csepp alkalmazása idején az alkohollal kölcsönhatásba lépő gyógyszerek (nyugtatók) 
szedése kerülendő! 
Felhasználható: 18 hónapig, a felbontástól számítva 1 hónapig.  
Kiszerelési egység: 30 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-256/1991. 
 
Menthacol epecsepp 
Összetétel  
Mentol és borsosmentaolaj propilénglikolban. 
Felhasználási javaslat 
Anyagait már a népgyógyászatban is sikerrel alkalmazták az epebetegségek gyógykezelésére. Hatóanyagai az 
emésztőtraktuson keresztül szívódnak fel. Az epével kiválasztott mentol fokozza az epetermelést, elősegíti az 
epehólyag és az epeutak kiürítését, gátolja az epekőképződést. Használatával megelőzhetők vagy 
megszüntethetők az elégtelen epeürítésből eredő epegörcsök. Elégtelen epeműködés miatt hirtelen beálló 
epehólyagtáji görcsös fájdalom vagy az étkezés után jelentkező haspuffadás, teltségérzés, keserű szájíz 
megszüntetésére, illetve megelőzésére használható. 
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Alkalmazás 
Az epeműködéssel összefüggő emésztési zavarok kedvező befolyásolására, megelőzésére kúraszerű 
alkalmazása javasolt 8-10 napig, naponta 3-4 alkalommal, 3-4 cseppet kockacukorra csepegtetve és étkezés 
után elfogyasztva. 
Figyelmeztetés 
A készítménynek a már kialakult epekőre oldó hatása nincs, csak a görcsös tüneteket szünteti meg. 
Használatával a szükségessé váló műtét nem kerülhető el! A készítmény alkalmazását a kezelőorvossal 
mindig egyeztetni kell. Hét éven aluli gyermeknek nem adható! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 10 ml. 
Gyártja és forgalmazza:  
Dr. Frank Kft. 2011 Budakalász, József Attila utca 48/a.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-083/1988. 
 
Migrenium® kapszula 
Összetétel  
Őszimargitvirág-kivonat. 
Felhasználási javaslat 
Angliában végzett kísérletek eredményei azt mutatták, hogy ha megelőzés céljából őszi margitvirág kezelést 
alkalmaznak, nem alakultak ki migrénes rohamok még azokban az esetekben sem, amikor a hagyományos 
gyógyszerekre a beteg nem reagált. A hazai vizsgálati eredmények is alátámasztják, hogy az őszi margitvirág 
speciális kivonata fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. Alkalmazható a migrén 
megelőző kezelésére, a migrénes tünetek enyhítésére, a migrén típusú fejfájás vagy ideges fejfájás 
(premenstruációs és menstruáció alatti fejfájás) csillapítására és egyéb fejfájásos panaszok esetén. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 30 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-433/1993. 
 
Mirex granulátum (narancs és diabetikus ízesítésű) 
Összetétel 
Búzakorpából készült protekarpin. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény alkalmazása különösen ajánlott különböző hurutos gyomor és bélbetegségekben, illetve az 
ezekre való hajlam esetén a megelőzésben, gyomor és nyombélfekély esetén a gyógyszeres terápia 
kiegészítésére, a gyomrot irritáló gyógyszerek (gyulladásgátlók, reumaellenes szerek) szedésekor a 
mellékhatások kivédésére, mérséklésére, puffadással vagy anélkül előforduló renyhe bélműködés, 
székrekedésre való hajlam esetén a bélműködés fokozására, aranyérbetegség esetén kiegészítő kezelésre. 
Alkalmazás 
Felnőtteknek kúraszerű alkalmazásban javasolt. Naponta egyszer 1-2 kávéskanálnyi (3-6 g) granulátumot 
oldjunk fel 1-2 dl folyadékban (tej, víz, gyümölcslé), és reggeli előtt éhgyomorra igyuk meg. Gyermekek - 10 
kg testsúly alatt - a felnőtt adagok felét fogyaszthatják. 
Figyelmeztetés 
A Mirex cukrot tartalmaz, cukorbetegek csak a diabetikus változatot fogyaszthatják! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 75 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-592/1996. 
 
Multicomp tabletta 
Összetétel  
Vas, mangán, cink, réz és magnézium természetes poligalakturon-savhoz kötötten. 
Felhasználási javaslat 
Eredményesen alkalmazható a szervezet ellenálló képességének, szellemi és fizikai teljesítményének 
növelésére, fáradékonyság és elesettség megelőzésére, megszűntetésére, általában a nyomelemhiányos 
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állapotok megszüntetésére, az élettani folyamatok optimális egyensúlyának fenntartására. (A szervezet 
felépítéséhez szükséges nyomelemek hiánya a szervezetben működési elégtelenséget, többnyire felszívódási 
vagy szabályozási zavarokat okoz.) 
Alkalmazás 
Felnőtteknek naponta 1 tabletta, fokozott szellemi, illetve fizikai igénybevétel esetén napi 2x1 tabletta 
bevétele javasolt étkezés után, szétrágás nélkül. A jobb felszívódás érdekében a tabletták bevételével egy 
időben 100-100 mg C-vitamin vagy 1-1 Polivitaplex 8 drazsé bevitele ajánlott. 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 20 tabletta. 
Gyártja és Forgalmazza: 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható: 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-219/1991. 
 
 
Osmin granulátum 
Összetétel 
Kalcium és foszforsó, vas, réz, cink,. molibdén és mangán.  
Felhasználási javaslat 
A készítmény a csontképzés szempontjából optimális arányban tartalmaz kalciumot és foszfort, így alkalmas 
csontritkulás (osteoporosis) és más eredetű kalciumhiányos állapotok megelőzésére. Allergiás eredetű 
betegségek (csalánkiütés, szénanátha) kiegészítő kezelésére is ajánlott: 
Alkalmazás 
Oldjunk fel (naponta 2 alkalommal) 1 púpozott teáskanálnyi granulátumot kb. 1/2-1 dl vízben, és igyuk meg. 
Az osteoporosis megelőzésére kúraszerű szedése ajánlott, amit kellemes íze elősegít. 
Figyelmeztetés 
Súlyos szív és vesebetegség esetén alkalmazása előtt ki kell kérni a kezelőorvos véleményét! A tetraciklinek 
(pl. Tetran, Doxycyclin) felszívódását csökkenti, ezért csak azok bevétele után 3 óra elteltével fogyasszuk. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység:  280 g. 
Gyártja és Forgalmazza: 
dr. Frank Kft. 2011 Budakalász, József Attila utca 48/a.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-353/1992. 
 
Peponen kapszula 
Összetétel 
Héj nélküli tökmagolaj. 
Felhasználási javaslat 
Csökkenti a prosztata (dülmirigy) jóindulatú megnagyobbodását kísérő tüneteket (pl. fájdalmas 
vizeletürítés, éjszakai vizelések gyakorisága). Jó hatásúnak bizonyul (enyhíti a tüneteket) különféle idült 
bőrgyulladásos folyamatok kiegészítő kezelésében. Hosszan tartó fogyasztása lassítja a szervezetben az 
érelmeszesedés folyamatát. Előnyösen befolyásolhatja az agyi keringés normális állapotának fenntartását. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele javasolt.  
Figyelmeztetés 
Ritkán, hosszan tartó kezelés során laza széklet, hasmenés előfordulhat. 
Felhasználható: 2 évig 
Kiszerelési egység: 100 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.  
Kapható  
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-082/1988. 
 
Plerico visszérkrém 
Összetétel 
Körömvirág kivonat vízzel lemosható kenőcsben.  
Felhasználási javaslat 
Alkalmas egyrészt a vénás pangások, visszeres bántalmak kiegészítő terápiájára, másrészt a bőr különböző 
eredetű hámsérüléseinek, és nehezen gyógyuló sebek, berepedezések kezelésére. Kiváló gyulladáscsökkentő, 
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fájdalomcsillapító és a bőr vérellátását fokozó hatása a körömvirág magas karotinoid és flavonoid 
tartalmának köszönhető. 
Alkalmazás 
A krémet naponta 2-3 alkalommal kenjük a fájdalmas, duzzadt területre, és finoman simítsuk a bőrbe. 
Pakolásként is alkalmazható. Ilyenkor 1-2 mm vastagon kenjük fel, majd nedves gézzel lazán kössük át. A 
lábakat felpolcolva pihentessük.  
Figyelmeztetés 
Nyílt, vérző sebfelületen történő alkalmazása ellenjavallt 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-227/1991. 
 
Plerudin visszérkrém 
Összetétel 
Körömvirág zsíros, olajos kivonata és orvosi pióca kivonata (125 antithrombin egység) vízzel lemosható 
emulziós krémben. 
Felhasználási javaslat 
A Plerudin visszérkrém önálló terápiaként vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítéseként alkalmazható, a 
súlyosabb, elhanyagolt állapotú visszeres bántalmak kezelésére, a duzzadt, gyulladt visszerek görcsös 
fájdalmának csökkentésére (rendszeres használata esetén a pangó visszeres csomók felszívódnak, a 
gyulladásos állapot megelőzhető), a rándulások, ütődések, ficamok során keletkező vérömlenyek, ödémák 
felszívódásának elősegítésére. 
Alkalmazás: 
Kenjük a krémet naponta 2-3 alkalommal a fájdalmas, duzzadt területre és egyenletesen dörzsöljük a bőrbe. 
Pakolásként az érintett területet 1-2 mm vastagon fedjük be a krémmel, majd borítsuk be nedves gézzel és 
műanyag fóliával. Az alsó végtagokat felpolcolva pihentessük, lehetőleg naponta legkevesebb 20-30 percre. 
Ha van lehetőség, a pakolást (különösen a visszérbetegség előrehaladottabb állapotában) naponta két 
alkalommal ismételjük meg. 
Figyelmeztetés 
Nyílt, vérző sebre kenni tilos! A hatóanyag elleni túlérzékenység esetén ellenjavallt! 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 101. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-234/1991. 
 
Primal köptető granulátum 
Összetétel  
Kankalintinktúra, zilizgyökér alkoholos vizes kivonata, méz.  
Felhasználási javaslat 
Általános köhögéscsillapító, köptető készítmény. Felső légúti megbetegedésekben elősegíti a felhalmozódott 
váladék kiürítését. A zilizgyökér hatóanyaga vékony rétegben bevonatot képez így védi a nyálkahártyát az 
izgató anyagoktól. A méz jótékony hatása a légutakra régóta ismert. 
Alkalmazás 
1-3 éves korban 3x1 mokkáskanálnyi, 3-6 éves korban 2x1 kávéskanálnyi, 6-12 éves korban 3x1 
kávéskanálnyi, 12 év felett 2x1 evőkanálnyi granulátumot oldjunk fel 1-2 dl vízben, majd itassuk, illetve 
igyuk meg. 
Figyelmeztetés 
Virágpor érzékenység esetén ellenjavallt! Túladagolásakor hányás előfordulhat. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 70 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PARMA PATIKA Gyógyszerellátó Vállalat, 1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a. 
Kapható: 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben; valamint a Pharma Discontban (1145 Budapest, Uzsoki 
utca 36/a). 
Nyilvántartási szám: OGYI-140/1990. 
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Propur csepp 
Összetétel  
Propolisz kivonat 85%-os alkoholban. 
Felhasználási javaslat 
A propolisz gyulladáscsökkentő, a szervezet védekezőképességét erősítő, antibakteriális, az antibiotikumok 
hatását fokozó anyag, amely helyi érzéstelenítő hatással is rendelkezik. 
A propoliszt tartalmazó Propur csepp felső légúti megbetegedésekben, szájüregi és torokgyulladások 
megelőzésére, a gyomor, bél és húgy ivarrendszerben fellépő gyulladások mérséklésére alkalmazható. 
Általános erősítő, élénkítő hatással is rendelkezik. 
Alkalmazás 
Alkalmazása esetén 3x20 csepp bevétele ajánlott cukorra vagy kenyérre csepegtetve. 
Figyelmeztetés 
Virágporra érzékeny egyéneknél allergiás (ödéma, szájnyálkahártya vörösödés) reakciót válthat ki! Vese- és 
cukorbetegek csak a kezelőorvos javaslatával szedhetik. 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
Finomvegyszer Szövetkezet, 1116 Budapest, Fehérvári út 160.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-606/1996. 
 
Propur kenőcs 
Összetétel 
Propoliszkoncentrátum zsíros krémalapanyagban. 
Felhasználási javaslat 
A propolisz gyulladáscsökkentő, antibakteriális, enyhe helyi érzéstelenítő hatású. A propoliszt tartalmazó 
Propur kenőcs jótékony hatású a bőrre, a sérült, merev izmokra és ízületekre. Mérsékli a rándulás, a ficam, a 
reumás folyamatokhoz társuló fájdalmakat. Sportsérülések esetén jelentősen lerövidíti a gyógyulási időt.  
Alkalmazás 
Naponta 2-3 alkalommal dörzsöljük a bőrbe a fájó területen. 
Figyelmeztetés 
A készítmény csak külsőleg alkalmazható! A textílián, bőrön foltot hagy, amely alkohollal eltávolítható. Ha 
az első alkalmazás során a bőrön bőrpír jelentkezik, ne használjuk tovább a készítményt! 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
Finomvegyszer Szövetkezet, 1116 Budapest, Fehérvári út. 160.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-605/1996. 
 
Propur tabletta 
Összetétel 
Propoliszkivonat, aszkorbinsav.  
Felhasználási javaslat 
Általános erősítő, élénkítő hatása mellett önállóan vagy egyéb gyógyszeres terápia kiegészítőjeként 
eredményesen alkalmazható például enyhe fertőzések következtében fellépő felső légúti megbetegedések, 
szájüregi és torokgyulladások megelőzésére, a gyomor, bél és húgy-ivarrendszerben fellépő gyulladások 
mérséklésére. 
Alkalmazás 
Naponta 3x1-3 tabletta elszopogatása javasolt. 
Figyelmeztetés 
Enyhe gyomorpanaszokat (gyomorégés, telítettségérzés) okozhat. Vese és cukorbetegek csak a kezelőorvos 
tudtával szedhetik. A propoliszérzékeny egyéneken allergiás reakciókat válthat ki (erythema, ödéma). 
Ismert pollenallergia esetén alkalmazása fokozott óvatosságot igényel! 
Felhasználható: 24 hónapig.  
Kiszerelési egység: 10 tabletta. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
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Nyilvántartási szám: OGYI-010/1986. 
 
Propur tinktúra 
Összetétel 
Propolisz és etanol. 
Felhasználási javaslat 
A propolisz gyulladáscsökkentő, a szervezet védekezőképességét erősítő, antibakteriális, az antibiotikumok 
hatását fokozó anyag, amely helyi érzéstelenítő hatással is rendelkezik. A propoliszt tartalmazó Propur 
tinktúra, fertőtlenítő, sebgyógyulást elősegítő hatása révén alkalmazható bőrgyulladások, sérülések, 
pattanások, kis fokú égések és rovarcsípés esetén.  
Alkalmazás 
Alkalmazása során naponta 2-3 alkalommal juttassunk 20 cseppet vattára cseppentve a kezelendő 
bőrfelületre. 
Figyelmeztetés 
A tinktúra virágporra érzékeny egyéneknél allergiás tüneteket válthat ki! Ha az első alkalmazás során a 
bőrön pirosodás jelentkezik, a kezelést hagyjuk abba. A termék a textílián és a bőrön foltot hagy, amely 
alkohollal eltávolítható. A készítmény csak külsőleg alkalmazható!  
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 100 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
Finomvegyszer Szövetkezet, 1116 Budapest, Fehérvári út 160.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-604/1996. 
 
Prostagalen® N cseppek 
Összetétel 
Törpepálmamag, amerikai csodamogyoró kérge, csalángyökér és tövises iglicegyökér alkoholos vizes 
kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Prosztatamegnagyobbodás esétén, prosztataműtétek elő és utókezelésében a gyógyszeres terápia 
kiegészítésére alkalmazható. Tartalmi anyagai görcsoldó, gyulladáscsökkentő és vizeletkiválasztást elősegítő 
hatásúak. 
Alkalmazás 
Naponta 3-szor 10-15 csepp vagy 2-szer 20-25 csepp bevétele ajánlott kevés vízzel elkeverve, étkezés 
közben. A kezelés minimális időtartama 3-4 hét. 
Figyelmeztetés 
Alkoholelvonó kúra esetén ellenjavallt!  
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártj: 
Galenika Dr. Hetterich GmbH, D-8510 Fürth/Bayern, Németország.  
Forgalmazza 
Fahrvitex Kft. (kizárólagos joggal) 1061 Budapest, Jókai tér 7. II/22.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-187/1990. 
 
Prostatonin® Pharmaton kapszula 
Összetétel 
Csalángyökér kivonat és Pygeum kivonat.  
Felhasználási javaslat 
Kezdődő prosztatamegnagyobbodás, gyakori vizeletürítési nehézségek okozta panaszok enyhítésére szolgál.  
Alkalmazás 
Naponta 2x1 kapszula bevétele ajánlott szétrágás nélkül, kevés folyadékkal, étkezés után. A kezelést legalább 
8 hétig folytatni kell. Cukorbetegek is fogyaszthatják. 
Figyelmeztetés: 
Alkalmazása során ritkábban és nagyobb mennyiségű vizedet ürül, ami nyugodtabb éjszakai pihenést 
eredményez. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 30 vagy 100 kapszula.  
Gyártja 
Pharmaton SA Via Mulini, CH-6934 Lugano - Bioggo, Svájc. 
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Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-347/1992. 
 
Pulminetta tabletta inhalációra 
Összetétel 
Perubalzsam, mentol, timol, kakukkfű, eukaliptusz és citromolaj, konyhasó. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény megfázás, hurutos megbetegedés esetén, valamint preventív céllal alkalmazható. Egyrészt a 
szoba levegőjébe juttatva fejti ki kedvező hatását, másrészt inhalálás útján, amikor oldja a nyálkahártyára 
tapadt váladékot, és elősegíti annak felköhögését. 
Alkalmazás 
Felnőttek számára 1-2 tablettát, gyermekek esetében (3 év felett) 1 tablettát dobjunk egy nyitott edényben 
lévő, kb. 1 liter forró vízbe vagy kamillateába, és 10-15 percig lélegeztessük be a gőzt a beteggel, a tál fölé 
hajolva. Az edényt és a beteg fejét úgy takarjuk be, hogy mintegy "sátorban" történjék a szer belélegzése. Az 
inhalálás naponta 2-3 alkalommal megismételhető. 
Figyelmeztetés 
Inhalálás után 1-2 órán belül a beteg kerülje hideg levegő belélegzését! Szívgyengeség esetén tilos a fejet 
inhaláció közben törülközővel letakarni, illetve beborítani! A gyermekekre a leforrázás veszélye miatt 
fokozottan ügyeljünk! Hároméves korig a készítmény alkalmazása tilos! 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 9 tabletta. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-425/1993. 
 
Pulminol-F légzéskönnyítő krém felnőtteknek 
Összetétel 
Eukaliptusz, borsosmenta, fenyő és kakukkfűolaj, valamint kámfor természetes (állati és növényi eredetű) 
zsiradék alapú krémben. 
Felhasználási javaslat 
A Pulminol-F légzéskönnyítő krém a különböző meghűléses betegségek, köhögés, nehézlégzés esetén 
kedvezően hat, megnyugtatja a beteget, csökkenti, illetve megszünteti a gyakran fellépő viszketést, kaparó 
érzést a torokban, illetve az orrban.  
Alkalmazás 
Alkalmazhatjuk bedörzsöléssel és inhalálás útján is. Bedörzsölés esetén kenjünk 2-4 cm hosszúságú krémet 
a beteg mellkasára, és finom mozdulatokkal dörzsöljük szét. A kezelést szükség szerint 2-4 alkalommal 
ismételjük meg. Inhalálás esetén tegyünk néhány cm hosszú krémet egy nyitott edényben lévő kb. 1 liter, 
forrásban lévő vízbe vagy kamillateába és lélegeztessük be a beteggel a gőzt 10-15 percen keresztül az edény 
fölé hajolva. Az inhalációt naponta 2-3 alkalommal ismételjük meg. 
Figyelmeztetés 
Inhalálás után 1-2 órán belül a beteg kerülje hideg levegő belélegzését! Gyermekek 6 éves kor alatt nem 
használhatják a szert! Közvetlenül az orrba kenni tilos! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 20 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-426/1993. 
 
Pulminoil-GY légzéskönnyítő krém gyerekeknek 
Összetétel 
Eukaliptusz, fenyő és kakukkfűolaj természetes (állati és növényi eredetű) zsiradék alapú krémben. 
Felhasználási javaslat 
A Pulminoil-Gy légzéskönnyítő krém, különböző meghűléses betegségek, köhögés, nehézlégzés esetén 
kedvezően hat, megnyugtatja a beteget, csökkenti, illetve megszünteti a gyakran fellépő viszketést, kaparó 
érzést a torokban, illetve az orrban.  
Alkalmazás 
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Alkalmazható bedörzsöléssel és inhalálás útján is. Bedörzsölés esetén kenjünk 2-4 cm hosszúságú krémet a 
beteg mellkasára, és finom mozdulatokkal dörzsöljük szét. A kezelést szükség szerint 2-4 alkalommal 
ismételjük meg. Inhalálás esetén tegyünk néhány cm hosszú krémet nyitott edényben lévő, körülbelül 1 liter, 
forrásban lévő vízbe vagy kamillateába és 10-15 percen keresztül lélegeztessük be a beteggel a gőzt az edény 
fölé hajolva. Az inhalációt naponta 2-3 alkalommal ismételjük meg. 
Figyelmeztetés 
Inhalálás után 1-2 órán belül a beteg kerülje hideg levegő belélegzését! A gyermekekre a leforrázás veszélye 
miatt fokozottan ügyeljünk! Közvetlenül az orrba kenni tilos!  
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 20 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-427/1993. 
 
Raphachol granulátum 
Összetétel  
Feketeretek kivonat, édesköményolaj. 
Felhasználási javaslat 
A feketeretek hatékony a különböző eredetű emésztési zavarok enyhítésében; a teltségérzet, puffadás 
megszüntetésében, az epekiválasztás fokozásában és gyorsításában. Növeli az epe tűrőképességét a nehezen 
emészthető élelmiszerekkel szemben. Magas vitamintartalma (B és C) jótékonyan egészíti ki terápiás 
hatását. Az édesköményolaj ismert és széles körben alkalmazott szélhajtó szer. Eredményesen növeli a 
feketeretek fent említett hatásait, teljesen elfedi annak kissé kellemetlen ízét. 
Adagolás 
Szükség esetén naponta 1 csapott adagolókanálnyi granulátum bevétele javasolt, illetve kúraszerűen 
alkalmazva naponta legfeljebb 3x1 adagolókanálnyi a főétkezések után.  
Figyelmeztetés 
Epekőbetegség esetén a készítmény alkalmazása nem javasolt! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 70 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PARMA PATIKA Gyógyszerellátó Vállalat, 1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben, valamint a Pharma Discontban (1145 Budapest, Uzsoki 
utca 36/a). 
Nyilvántartási szám: OGYI-090/1988. 
 
Redusan kapszula és tabletta 
Összetétel 
Kapszula:  
Guargumi granulátum, guargumipor, glukomannanrostok, xantángumi rostok. 
Tabletta:  
Kalcium foszfát, kálium foszfát, nátrium foszfát, cinkszulfát, krómtartalmú élesztő. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény alkalmazásával csökkentett kalóriabevitel mellett, éhségérzet nélkül elérhető a testsúly 
csökkenése, emellett a fogyókúra által elért testsúly megtartására is szolgál.  
Alkalmazás 
Naponta 2x4 kapszula bevétele ajánlott szétrágás nélkül, étkezés előtt 15-30 perccel; és 2x3 tablettáé 
röviddel étkezés előtt vagy étkezés közben, bőséges (legalább 2 dl) folyadékkal.  
Figyelmeztetés 
A nyelőcső megbetegedései, rekeszsérv, mellékpajzsmirigy túlműködése, illetve veseelégtelenség esetén 
ellenjavallt! Májfunkciós zavarban szenvedők a kúra megkezdése előtt forduljanak a kezelőorvoshoz 
tanácsért! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 112 kapszula vagy 84 tabletta. 
Gyártja 
Multi Pharma Sweden AB, PO. Box 1021 S-43621 Askim, Svédország. 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
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Nyilvántartási szám: OGYI-577/1995, OGYI-576/1995. 
 
Reegin tabletta 
Összetétel  
Glutaminsav és aszparaginsav. 
Felhasználási javaslat 
Gyorsítja a szervezet szellemi és fizikai kifáradását követő regenerálódást, ezért az átmeneti vagy tartós 
fizikai igénybevétel során fellépő fáradtságérzet csökkentésére, illetve az ilyen esetben kialakuló 
koncentrálóképesség csökkenés megelőzésére javasolják. 
Alkalmazás 
Átmeneti fizikai igénybevételkor reggel és délben 1-1 tabletta; tartós fizikai igénybevételkor reggel és délben 
2-2 tabletta, este 1 tabletta, fokozott szellemi igénybevétel esetén reggel 1/2, délben 1 tabletta bevétele 
javasolt, mindig étkezés közben.  
Figyelmeztetés 
Alkalmazása során felszínes alvás előfordulhat! Vesebetegség esetén ellenjavallt. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 20 tabletta. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-526/1995. 
 
Resculini tinktúra 
Összetétel  
Galagonyatermés, hársfavirág, kocsány, vadgesztenyelevél és kivonata, cseresznye és meggytermés szúrós 
gyöngyajakfű alkoholos kivonata. 
Felhasználási javaslat 
A tinktúra az érelmeszesedés, valamint az érelmeszesedés okozta szív- és érrendszeri szövődmények 
megelőzésére és kezelésére alkalmazható. 
Alkalmazás 
Naponta 3x30 cseppet vízbe, teába vagy üdítőitalba cseppentve, étkezés után kell fogyasztani. 
Figyelmeztetés 
A Resculini tinktúra 40% alkoholt tartalmaz, ezért alkalmazása gépjárművezetés és magasban történő 
munkavégzés esetén nem javasolt! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
Gyógynövény Kutató Intézet Rt. 2011 Budakalász, József Attila utca 68. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-151/1990. 
 
Revalid® kapszula 
Összetétel 
DL-metionin, L-cisztin; kalcium pantotenát, B1-vitamin, B6-vitamin, para -amino benzoesav, köleskivonat, 
búzacsíra-kivonat, orvosi élesztő, nyomelemek (vas, cink, réz) komplex kötésben. 
Felhasználási javaslat 
Haj- és körömregeneráló. Megállítja a hajhullást, serkenti a haj újranövekedését, erősíti a körmöket, 
csökkenti a korpásodást, viszketést, seborrhoeát. 
Alkalmazás 
Általában napi 3 alkalommal 1 kapszula bevétele ajánlott 3 hónapon át, súlyosabb esetben 3 alkalommal 2 
kapszula javasolt. 
Figyelmeztetés 
Szulfonamid egyidejű alkalmazása ellenjavallt! Napi 6 kapszulás adagolásnál esetenként enyhe emésztési 
zavar léphet fel. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 30 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.  
Kapható 
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Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-197/1991. 
 
Rhamno-fitt® kapszula 
Összetétel 
Homoktövishús olaj.  
Felhasználási javaslat 
A homoktövis-húsolajnak magas a béta karotin tartalma. Magas béta karotin, E vitamin és telítetlen zsírsav 
tartalmánál fogva jelentős szabad gyökfogó aktivitásának köszönhetően lassítja a szervezet öregedési 
folyamatát, fokozza a szervezet természetes ellenálló képességét. A készítmény ajánlott betegség utáni 
lábadozás időszakában, illetve alkalmas A-vitamin-hiány megelőzésére. 
Alkalmazás 
Ajánlott adagolása naponta 3x1 kapszula. Fénytől védve, hűvös helyen tároljuk. Felhasználható: 18 
hónapig.  
Kiszerelési egység: 30 kapszula. 
Gyártja és Forgalmazza 
BIOGAL Gyógyszergyár Rt. Debrecen, Pallagi út 13.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-515/1995. 
 
Rheudol forte reumakrém 
Összetétel 
Méhméregkivonat, árnikatinktúra, kámfor.  
Felhasználási javaslat 
A készítmény reumatikus és ízületi fájdalmak, porckorong elváltozások önálló kezelésére, vagy gyógyszeres 
és fizioteiápiás kezelések kiegészítéseként alkalmazható, lágyrész reumatizmusok, traumás ízületi gyulladás 
és degeneratív reumás megbetegedések esetében. 
Alkalmazás 
Kenjük a Rheudol forte reumakrémet a fájdalmas testrészre, ízületre és annak környékére kb. 1 mm 
vastagságban, majd dörzsöljük a bőrbe. A fájdalom erősségétől függően a kezelést naponta több alkalommal 
ismételjük meg. Ha pakolásként alkalmazzuk a kezelendő testrészt 1-2 mm vastagon kenjük be, fedjük le 
műanyag fóliával, és vékony vászondarabbal kössük át. A pakolást legalább fél óráig hagyjuk a fájó 
testrészen, és közben néhányszor mozgassuk át a kezelt ízületet. 
Figyelmeztetés 
Használat előtt először kis bőrfelületen próbáljuk ki, mivel a méhméregkivonat ritkán allergiás bőrreakciót 
(tartós bőrpír, viszketés, duzzanat) válthat ki. Ha ilyen tünetek jelentkeznének, a kezelést be kell szüntetni! 
Nyílt sebre, hámsérült területre nem alkalmazható! Szembe ne kerüljön!  
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja 
IN VITRO Kutátó-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 101. 
Forgalmazza 
AZÚR Kereskedelmi Rt. 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-307/1992. 
 
Ribeka oldat 
Összetétel  
Bíbor kasvirág és feketeribizli termésének alkoholos oldata.  
Felhasználási javaslat 
A feketeribizli és a bíbor kasvirág hatását egyesíti úgy, hogy megőrzi a nyers gyümölcsre és növényre 
jellemző hatóanyagtartalmat. Nagy mennyiségben található benne A, B, C, E- és P vitamin, valamint kálium, 
kalcium, nátrium, vas, réz, foszfor, mangán, nikotinsav, flavonoidok, antociánok. Hatóanyagai révén 
fokozza a legyengült szervezet védekezőképességét a fertőzésekkel szemben. Alkalmazható megfázásos 
állapotok, légúti fertőzések megelőzésére, illetve kiegészítő kezelésére. 
Alkalmazás 
Akut fertőzés esetén az első nap 3x2 kávéskanálnyi, majd a második naptól 2x2 kávéskanálnyi oldat bevétele 
javasolt. A megelőzés céljából 2-3 alkalommal 1 kávéskanálnyi ajánlott.  
Figyelmeztetés 
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Krónikus elhúzódó betegségek, valamint fészkesvirágzatú, növényekkel szemben fennálló érzékenység 
esetén ellenjavallt! Kúraszerű alkalmazása esetén a készítmény folyamatosan legfeljebb 8 hétig szedhető, 
majd a kúra folytatása előtt 2-3 hetes szünetet kell beiktatni! 20% alkoholt tartalmaz. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 200 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
PROBITAS Bt. 2890 Tata, Kálvária utca 98. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-463/1994. 
 
Robofit cseppek 
Összetétel 
Leuzeagyökér, borsosmentalevél, szederlevél és csalánlevél alkoholos kivonata. 
Felhasználási javaslat 
A Robofit csepp stresszvédő hatású, növeli a szellemi és fizikai teljesítőképességet. Erősítő, étvágyjavító 
hatása miatt leromlott, túlterhelt szervezet, lábadozó betegek és idős emberek kezelésére is alkalmazható. 
Alkalmazás 
Naponta 3x30 csepp bevétele ajánlott étkezés előtt, kevés folyadékkal. 
Figyelmeztetés 
A Robofit csepp 40% alkoholt tartalmaz, ezért gépjárművezetés és magasban történő munkavégzés esetén 
alkalmazása nem javasolt. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
Gyógynövény Kutató Intézet Rt. 2011 Budakalász, József Attila utca 68. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-340/1992. 
 
Rowachol® kapszula 
Összetétel 
Mentol, menton, pinén (alfa és béta), kamfén, cineol, borneol, olívaolaj. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény máj és epebetegségek (pl. epekő, epegörcs, epehólyag és epevezeték gyulladás) megelőzésére, 
illetve kezelésére szolgál. 
Alkalmazás 
Felnőtteknek 3-4 alkalommal 1 kapszula bevétele ajánlott étkezés előtt fél órával. A kezelés során zsír és 
koleszterinszegény diétát tanácsos tartani. Túladagolás esetén gyomormosás és tüneti kezelés szükséges. 
Mentol és kámfor íz érzete kezdetben előfordulhat. Az előírt adagot nem szabad túllépni! 
Figyelmeztetés 
Terhesség és szoptatás ideje alatt, valamint gyermekek számára ellenjavallt! Mentolallergia esetén 
véralvadásgátlókkal való együtt adása kerülendő. 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 30, 50 vagy 100 kapszula. 
Gyártja 
Rowa-Wagner GmbH, Frakfoster Str. 77, D-51427 Bergish Gladbach, Németország. 
Forgalmazza 
SATCO Trading Ltd. 1024 Budapest, Keleti Károly utca 6.  
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-545/1995. 
 
Rubin 
Összetétel 
Természetes hatóanyagok felhasználásával készült só, alkoholos oldattal fedve. 
Felhasználási javaslat 
A Rubin jól alkalmazható ízületi fájdalmaknál izomlazító, mozgást könnyítő hatása révén. Ízületi 
gyulladásoknál, enyhe gyulladáscsökkentő hatása miatt csillapítja a fájdalmat, a merev ízületek mozgását 
javítja, a gyógytorna hatékony kiegészítője. Mérsékli a reumás eredetű fájdalmakat, a krónikus hát és váll 
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fájdalmakat hatékonyan megszünteti, egyes esetekben a fejfájás is elmulasztható vagy enyhíthető a 
segítségével.  
Alkalmazás 
Egészítsük ki a flakon tartalmát a csavarmenet kezdetéig, kb. 150 ml desztillált vagy ivóvízzel. Rázogatás 
közben a sókristályok teljesen feloldódnak. Az így elkészített oldat 1 hónapig használható. A fájdalmas 
testrészt az oldattal naponta 3-4 alkalommal dörzsöljük be. 
Figyelmeztetés 
Csak külsőleg, ép bőrfelületen használható. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 200 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt. Szeged, Kenyérgyári út 5. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-268/1992. 
 
Salonpas® air spray 
Összetétel 
Mentol, kámfor, metilszalicilát, ózonbarát hajtóanyag. 
Felhasználási javaslat 
Izomfájdalmak, hátfájás, gyulladás, zúzódás vagy rándulás okozta ízületi fájdalmak enyhitésére szolgál. 
Alkalmazás 
Tisztítsuk és szárítsuk meg a kezelendő felületet, majd permetezzük rá a sprayt egyenletesen kb. 3 
másodpercig. Naponta maximum ötször ismételjük meg a kezelést, legfeljebb 7 napon keresztül. 
Figyelmeztetés 
Csak felnőttek vagy 12 évnél idősebb gyermekek használják! Csak az előírás szerint, kizárólag külsőleg 
alkalmazható! Nagy koncentrációban való belégzése veszélyes. Vigyázzunk, hogy ne kerüljön a szembe, a 
nyálkahártyára, kiütésre, sérült bőrfelületre! Ne használjuk nyílt láng közelében, mert gyúlékony anyagot 
tartalmaz! Szalicilátérzékenység és allergiás panasz esetén a kezelőorvoshoz kell fordulni! Érzékeny bőrűek 
számára ellenjavallt! 
Kiszerelési egység: 80 ml. 
Felhasználható: 4 évig. 
Gyártja  
HISAMITSU Pharmaceutical Company, Tosu, Saga, Japán. 
Forgalmazza 
VEXIMP Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-218/1991. 
 
Salonpas®-E rugalmas gyógytapasz 
Salonpas® fájdalomcsillapító tapasz 
Összetétel 
Metilszalicilát, mentol, kámfor, glikolszalicilát, tokoferol acetát, timol. 
Felhasználási javaslat 
Mindkét tapasz az izomfájdalmak, hátfájás, gyulladás, zúzódás, túlerőltetés, ütés vagy rándulás okozta 
ízületi fájdalmak enyhitésére szolgál. 
Alkalmazás 
Tisztítsuk és szárítsuk meg a kezelendő felületet. Távolítsuk el a tapasz hátoldalán lévő védőfilmet. 
Helyezzük azt a kezelendő felületre, és gyengéden simítsuk rá úgy, hogy bőrfelületre ragadjon. Naponta 
legalább háromszor cseréljük a tapaszt; ügyelve arra, hogy egy tapasz 8 óránál tovább ne maradjon a bőrön. 
Figyelmeztetés 
Vigyáztunk, hogy ne kerüljön kiütésre, sérült bőrfelületre! Kezelés közben ne használjunk melegítőpárnát! 
Érzékeny bőrű felhasználó először egy kis tapaszdarabbal végezzen kezelési próbát. Ragassza a karjára, 
hagyja rajta kb. 60 percig, és ha a tapasz eltávolítása után kiütést, viszketést vagy a bőrfelület piros 
elszíneződését tapasztalja, hagyja abba a kezelést. Szalicilátérzékenység esetén a tapasz használata 
ellenjavallt! 
Felhasználható: 4 évig. 
Kiszerelési egység: 20 db tapasz. 
Gyártja 
HISAMITSU Pharmaceutical Company, Tosu, Saga, Japán. 
Forgalmazza 
VEXIMP Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56. 
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Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-216/1991, OGYI-214/1991. 
 
Salonpas® gél 
Összetétel 
Metilszalicilát, mentol.  
Felhasználási javaslat 
Izomfájdalmak, hátfájás, zúzódás, túlerőltetés, ütés vagy rándulás okozta ízületi fájdalmak enyhitésére 
szolgál. 
Alkalmazás 
Tisztítsuk és szárítsuk meg a kezelendő felületet. Nyomjunk egy kis mennyiségű zselét a fájdalmas területre, 
és jól dörzsöljük be. Naponta legfeljebb háromszor ismételjük meg a kezelést.  
Figyelmeztetés 
Kizárólag külsőleg használjuk! Vigyázzunk, hogy a kenőcs ne kerüljön szembe, nyálkahártyára, kiütésre, 
sérült bőrfelületre! Kezelés közben ne használjunk melegítőpárnát! Szalicilátérzékenység esetén használata 
ellenjavallt! 
Felhasználható: 4 évig. 
Kiszerelési egység: 40 g. 
Gyártja:  
HISAMITSU Pharmaceutical Company, Tosu, Saga, Japán. 
Forgalmazza: 
VEXIMP Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56. 
Kapható:  
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-215/1991. 
 
Salusan gyógykeserű (alkoholmentes) 
Összetétel 
Golgotavirág, citromfűlevél, rozmaringlevél, macskagyökér, orbáncfű, komló termése, komlótej, búzacsíra, 
árpacsíra, narancshéj, zsurlófű, medveszőlőlevél, citromhéj, citromcirok, ízesítőanyagok. 
Felhasználási javaslat 
A készítményben lévő főbb hatóanyagoknak kedvező hatása van a keringésre. Jól alkalmazható öregkori és 
neurotikus eredetű keringési panaszok esetén. Kedvező hatású alvászavarok, feszült, szorongásos állapotok 
kezelésében. Megelőzés céljából ajánlott mindazoknak, akiknek idegrendszere és vérkeringése a 
hétköznapok során nagy megterhelésnek van kitéve. 
Alkalmazás 
Naponta 2 alkalommal 20 ml folyadék bevétele ajánlott délben és este. Szükség esetén a napi adag 2x40 ml-
re emelhető. 
Figyelmeztetés 
Felbontás után hűtőszekrényben tárolandó! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 250 ml. 
Gyártja 
SALUS-HAUS, Bahnhofstrasse 24, D-8206 Bruckmühl, Németország.  
Importálja 
Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-339/1992. 
 
Salus vízhajtó kapszula 
Összetétel  
Nyírfalevél, borókabogyó olaj.  
Felhasználási javaslat 
A nyírfalevélnek népgyógyászatilag igazolt vizelethajtó hatása van. A borókabogyó olaj a vizelethajtó 
hatáson kívül, fokozza az anyagcserét, a nitrogéntartalmú anyagcseretermékek ürítését és salaktalanít. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1 kapszula bevétele ajánlott étkezés előtt, szétrágás nélkül, kevés folyadékkal. 
Figyelmeztetés 
Kúraszerűen 1-2 doboz beszedése után a következő kúrát csak 3 hónap elteltével szabad elkezdeni. 
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Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 45 kapszula. 
Gyártja: 
SALUS-HAUS, Bahnhofstrasse 24, D-8206 Bruckmühl, Németország.  
Importálja 
Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-468/1994. 
 
Sanhelios Börnolax hashajtó kapszula 
Összetétel 
Ricinusolaj. 
Felhasználási javaslat 
Különböző eredetű bélrenyheség esetén alkalmazható.  
Alkalmazás 
Általában egy alkalommal, este 10-15 kapszulát vagy több napon át esténként 6 kapszulát célszerű bevenni, 
kevés folyadékkal, szétrágás nélkül. Idült székrekedés esetén, több héten keresztül esténként 2-4 kapszula 
bevétele ajánlott.  
Figyelmeztetés 
Kúraszerű (3-4 hetes) alkalmazását időnként meg kell szakítani, vagy szükség esetén más típusú (sós) 
hashajtó alkalmazására kell áttérni. Bélcsavarodás, különféle epebántalmak, tisztázatlan eredetű hasi 
fájdalom, terhesség esetén és csecsemőknek ellenjavallt. Nagyobb adag bevétele fokozott folyadék és 
sóveszteséget, ritkán gyomorirritációt vagy allergiás bőrkiütéseket okozhat. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 60 kapszula. 
Gyártja 
Börner GmbH, Moosrosenstrasse 7-13., D-1000 Berlin 47, Németország. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-390/1993. 
 
Sanhelios Johanniskrautöl kapszula 
Összetétel 
Orbáncfűolaj. 
Felhasználási javaslat 
A népgyógyászatban régóta használt orbáncfű olajos kivonatát tartalmazza. A készítmény, szorongást és 
félelemérzést csökkentő, depresszióellenes és gyulladáscsökkentő hatású. Pszichovegetatív zavarok, 
depressziós panaszok, félelem és nyugtalanság okozta alvászavarok, emésztési rendellenesség esetén al-
kalmazható. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 2 kapszula bevétele ajánlott, étkezés után, kúraszerűen (5-6 hónapig). 
Figyelmeztetés 
Gyomor és nyombélfekély esetén ellenjavallt. Alkalmazása során egyéni fényérzékenység léphet fel, különö-
sen a világos bőrűeken. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 48 kapszula. 
Gyártja 
Börner GmbH, Moosrosenstrasse 7-13., D-1000 Berlin 47, Németország. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-293/1992. 
 
Sanhelios Teufelskralle kapszula 
Összetétel 
Harpagophytum procumbens gyökerének kivonata. 
Felhasználási javaslat 
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Hatóanyagai keserűanyagok, így fokozza a gyomor és bélnedvek kiválasztását, elősegíti az emésztést, enyhe 
vízhajtó, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító. Ezért alkalmazható étvágytalanság, emésztési 
rendellenességek esetén, ezen kívül a máj, az epe, a vese működésének serkentésére és a salaktalanítás elő-
segítésére. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1 kapszula étkezés utáni bevétele ajánlott.  
Figyelmeztetés 
Gyomor és nyombélfekély, valamint epekőbetegség esetén ne alkalmazzuk! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 48 kapszula.  
Gyártja 
Börner GmbH, Moosrosenstrasse 7-13., D-1000 Berlin 47, Németország. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-364/1992. 
 
Sanhelios 333 fokhagyma-fagyöngy-galagonya kapszula 
Összetétel 
Fokhagyma, fagyöngy, galagonya. 
Felhasználási javaslat 
A Sanhelios 333 kapszula az öregkori szívpanaszok és érelmeszesedés megelőzésére, magas vérnyomás 
esetén a gyógyszeres terápia kiegészítésére szolgál, de alkalmazható kimerültség és fokozott ingerlékenység, 
illetve betegség utáni állapotjavítás esetén is. 
Alkalmazás 
Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele ajánlott étkezés előtt, szétrágás nélkül, kevés folyadékkal. 
Ajánlatos kúraszerűen szedni (5-6 csomagot). 
Figyelmeztetés 
Cukorbetegek is szedhetik.  
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 45 rágótabletta.  
Gyártja 
Börner GmbH, Moosrosenstrasse 7-13., D-1000 Berlin 47, Németország. 
Forgalmazza  
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-442/1998. 
 
Selactiv tabletta 
Összetétel 
Biológiai úton előállított szerves szelén, vitaminok (béta-karotin, E-vitamin), magas természetes B-vitamin 
komplex tartalmú speciális élesztő, feltárt ínaktivált formában. 
Felhasználási javaslat 
A Selactiv tabletta természetes eredetű sejtvédő, antioxidáns anyagokat tartalmaz. Jól alkalmazható a 
sejteket károsító ún. szabadgyökök kedvezőtlen hatásaink mérséklésére, a szervezet ellenálló képességének 
fokozására, az öregedési folyamatok lassítására, a szív és érrendszeri betegségek kockázatának csök-
kentésére, kiegészítő kezelésére. 
Alkalmazás 
Javasolt adagolása felnőtteknek naponta 3x1 tabletta, gyermekeknek naponta 1-2 tabletta, étkezés közben 
vagy után. A készítmény alkalmazása során magas C-vitamin tartalmú táplálék fogyasztása ajánlott. 
Negyedévenként 1 hónapos kúra javasolt. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 90 tabletta (1 havi adag).  
Gyártja és Forgalmazza 
Arany Kapu Rt. 6413 Kunfehértó, Pf. 5. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-452/1994. 
 
Selenor tabletta 
Összetétel  
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Szelénnél dúsított élesztőpor.  
Felhasználási javaslat 
A szelén létfontosságú nyomelem, melynek beviteléről a szervezetbe állandóan gondoskodni kell. 
Bizonyított, hogy a magyarországi szelénhiány kóroki szerepet játszhat a szív és érrendszeri betegségek és a 
cukorbetegség kialakulásában. A készítmény alkalmazható szív és érrendszeri betegségek megelőzésére, 
illetve mérséklésére, reumatikus bántalmak megelőzésére, a szervezetben lezajló gyulladásos folyamatok 
csökkentésére. Lassítja a szervezet öregedését, védelmet nyújt a környezetszennyezés károsító hatásával 
szemben. 
Alkalmazás 
Szelénhiány pótlására napi 1 tabletta kúraszerű szedése javasolt. 
Figyelmeztetés 
Szélsőségesen magas adagban (napi 10 tabletta) mérgező lehet! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 40 tabletta. 
Gyártja 
B PHARMA Kutató és Fejlesztő Bt. 1025 Budapest, Zuhany utca 2/b 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-359/1992. 
 
Stompax tabletta 
Összetétel 
Édeskömény, kömény, borsosmenta és kamillaolaj.  
Felhasználási javaslat 
Emésztési rendellenességgel összefüggő panaszok enyhítésére szolgál. A négy illóolaj keveréke az 
emésztőrendszerben a szekréció fokozásával javítja az emésztést, mérsékli a puffadtságot és a teltségérzetet, 
oldja a székrekedés okozta hasi szélgörcsöket. 
Alkalmazás  
Felnőtteknek minden étkezés után vagy szűkség esetén 1-2 tabletta, gyermekeknek szükség esetén, étkezés 
után 1 tabletta bevétele ajánlott. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 30 tabletta. 
Gyártja és Forgalmazza: 
PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-221/1991. 
 
Szennavit hashajtóhatású lekvár 
Összetétel 
Bengekéreg és szennalevél vizes kivonatát tartalmazó szilvalekvár. 
Felhasználási javaslat 
Napjaink civilizációs betegségei közt szerepel a székrekedés is, amelynek oka rendszerint a belek 
rendellenes működése, mozgása. Enyhébb esetekben a panaszok az étrend megváltoztatásával enyhíthetők, 
komolyabb panaszok jelentkezésénél, gyógyhatású készítmények fogyasztása indokolt. A Szennavit hashajtó 
lekvár összetevői révén (gyógynövények és szilvalekvár) fokozza a renyhe bélmozgást, a vastagbél víz-
tartalma megnő, a széklet fellazul, könnyen üríthetővé válik. A gyógylekvár egészséges, érett gyümölcsből és 
a gyógynövények keverékéből előállított koncentrátumból készül. 
Alkalmazás 
A magas rosttartalmú, kellemes ízű készítményből 3-6 éves korban naponta 1 mokkáskanálnyi, 6-12 éves 
korban naponta 1 kávéskanálnyi, 12 éves kor felett és felnőtteknek naponta 1-2 kávéskanálnyi lekvár 
elfogyasztása ajánlott este, étkezés után. 
Figyelmeztetés 
Terhes és szoptatós anyák, továbbá a 3 éves életkort még el nem ért gyermekek számára ellenjavallt! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 370 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
Szondi Fruit Kft. 2646 Drégelypalánk, Fő utca. 8.  
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-024/1987. 
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Szélhajtó teakeverék 
Összetétel 
Kamillavirág, fehérmályva-levél, borsosmentalevél, édesköménytermés, ánizstermés, koriandertermés. 
Felhasználási javaslat 
A teakeverék görcsoldó, emésztést elősegítő és gyulladáscsökkentő hatású. Serkenti az emésztőnedvek 
termelését, javítja az emésztési folyamatot. Gátolja a bélgázok képződését, a puffadást, és oldja az enyhe 
gyomor-bélrendszeri görcsöket.  
Alkalmazás 
Öntsünk le egy csészényi (2 dl) forró vízzel 1 csapott evőkanálnyi teakeveréket, és időnként kevergetve 
hagyjuk állni fél óráig. Szűrjük le. Tetszés szerint édesítve, naponta 1-2 alkalommal fogyaszthatunk 1-1 
csészével az így elkészített teából. 
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 100 g. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 6. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-044/1988. 
 
Dr. Theiss echinacea csepp 
Összetétel 
Kasvirág őstinktúra alkoholos oldata. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény fertőzéses megbetegedések megelőzésére, a már kialakult fertőzések lefolyásának 
gyorsítására, a tünetek enyhítésére, a szervezet ellenálló képességének növelésére alkalmazható. Fokozza az 
immunrendszer aktivitását. Előnyös minden olyan akut és krónikus megbetegedésben, amikor a szervezet 
ellenálló képessége időlegesen vagy tartósan csökken.  
Alkalmazás 
Szokásos adagja az ellenálló képesség fokozása céljából, megelőzésre, naponta 3x20-30 csepp. Akut 
fertőzésveszély esetén először 50 cseppet, majd 2 napig óránként 10-20 cseppet kell adagolni. Az alkoholos 
oldat a szájnyálkahártyáról gyorsan felszívódik, ezért rövid ideig tartsuk a szájban. 
Figyelmeztetés 
50% alkoholt tartalmaz! Terhesség és szoptatás idején, valamint alkoholbetegségben szenvedőknek nem 
ajánlott! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 50 ml. 
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-264/1991. 
 
Dr. Theiss eukaliptusz meghülés elleni balzsam "S" 
Összetétel 
Eukaliptusz és erdeifenyő olaj, kámfor és szilárd zsír. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény kiváló hatású kiegészítő szer a légutak meghűléses, illetve fertőzéses eredetű hurutos 
megbetegedéseinek kezelésében. Enyhíti a köhögési ingert, csökkenti a váladékképződést, elfolyósítja a 
letapadt váladékot, elősegíti a nyák kiürülését. Mentolt nem tartalmaz, így kisgyermekek kezelésére is alkal-
mas! 
Alkalmazás 
Naponta többször, különösen éjszakára kenjük be a balzsammal a mellkas és a hát bőrét, és tartsuk 
melegen. Inhaláláshoz 1/2-1 liter forró, de nem forrásban lévő vízbe tegyünk 2 kávéskanálnyi balzsamot. 
Figyelmeztetés 
A gyerekeknél alkalmazott inhalálás közben fokozottan figyelni kell a forrázásveszélyre! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja 
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NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-277/1992. 
 
Dr. Theiss hashajtó tea (instant) 
Összetétel 
Szennalevélből és szennatermésből készült szárított kivonat, köményolaj és ánizsolaj. 
Felhasználási javaslat 
Bélrenyheség következtében kialakult székrekedés esetén és minden olyan esetben alkalmazható, amikor 
különösen fontos, hogy a széklet laza, könnyen üríthető legyen (aranyér, hasi műtétek utáni állapotok, 
röntgen kontrasztanyag ürítése). A kömény és ánizsolaj csökkenti a puffadásos panaszokat, és megnyugtatja 
a bélnyálkahártyát. 
Alkalmazás 
Egy csésze tea elkészítéséhez 1 kávéskanálnyi instant teát kell kb. 2 dl vízben feloldani. 
Figyelmeztetés 
Alkalmazása a bélelzáródás minden formájában ellenjavallt! Terhesség és szoptatás alatt csak az orvossal 
történt előzetes megbeszélés esetén fogyasztható. Hosszú ideig fogyasztva, illetve az adagolási utasítás be 
nem tartása esetén kialakulhatnak nem kívánatos hatások (elektrolit veszteség (kálium), fehérjevizelés, vér-
vizelés, bélnyálkahártya pigmentáció. A hosszan tartó, rendszeres, illetve nem előírásszerű alkalmazás 
esetén fellépő káliumveszteség felérősíti a párhuzamosan szedett szívre ható glikozidok hatását. Ennek a 
lehetősége miatt szívgyógyszert szedők csak az orvossal történt előzetes konzultáció után fogyaszthatják! 
Felhasználható: 2 évig.  
Kiszerelési egység: 125 ml. 
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-368/1993. 
 
Dr. Theiss hólyag és vesetea (instant) 
Összetétel 
Szárított medveszőlőlevél, indiai vesetealevél, nyírfalevél kivonat, borsosmentaolaj. 
Felhasználási javaslat 
A medveszőlő és a nyírfalevél ősi, kipróbált gyógynövények az enyhébb húgyhólyag és húgyúti fertőzések 
kezelésére. Az indiai vesetealevélből készült tea vízhajtó, de nem irritálja a vesét. A borsosmentaolaj ízjavító 
céllal került a készítménybe. A vese, a vesemedence és a húgyhólyag bakteriális és gyulladásos 
megbetegedéseiben a teát nagy mennyiségben kell fogyasztani, hogy az "átmosó" hatás érvényesüljön. 
Alkalmazás 
Egy csésze tea elkészítéséhez 1 kávéskanálnyi instant teát kell kb. 2 dl vízben feloldani. Szokásos adagja 
óránként, kétóránként egy csésze. A hatáshoz szükséges, hogy a vizelet lúgos kémhatású legyen, ez nagy 
mennyiségű növényi táplálék fogyasztásával biztosítható. 
Figyelmeztetés 
Vese és keringési eredetű ödéma esetén nem fogyasztható! Alkalmazását az orvossal meg kell beszélni! 
Hosszan tartó alkalmazása nem ajánlott! Cukormentes, ezért cukorbetegek is fogyaszthatják. Érzékeny 
gyomrú felnőtteknél és gyermekeknél hányinger, hányás előfordulhat. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 125 ml, 250 ml.  
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-367/1993. 
 
Dr. Theiss kakukkfüves meghülés elleni fürdő "S" 
Összetétel 
Kakukkfűolaj, timol, rozmaring, zsálya és körömvirág kivonat.  
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Felhasználási javaslat 
A készítmény lázzal nem járó meghűléses megbetegedések, valamint akut és krónikus légúti elváltozások 
esetén elősegíti a gyógyulási folyamatot. A hatóanyagok köptető, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő és 
hörgőgörcsoldó hatásúak. 
Alkalmazás 
100 g fürdőadalék 5 alkalomra elegendő. A címkén vonallal jelzett mennyiségű adagot egy fürdőkádnyi 
testhőmérsékletű vízhez adva naponta egyszer 15 perces fürdőt veszünk. 
Figyelmeztetés 
Lázas állapot, tbc, szív és keringési elégtelenség, magas vérnyomás, vénásrendszeri panaszok esetén nem 
alkalmazható! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 100 g. 
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-316/1992. 
 
Dr. Theiss köptető és köhögéscsillapító tea (instant) 
Összetétel 
Martilapulevélből, útifűből és kakukkfűből készült vizes kivonat, valamint ánizs- és édesköményolaj. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény a bronchitis (hörghurut) és köhögés kezelésében évszázadok óta alkalmazott gyógynövények 
kombináció. A martilapulevél és az útifű egyéb hatóanyagai mellett nyáktartalmúak, ami csillapítja a légúti 
nyálkahártya irritációját, s ezen keresztül a köhögési ingert. A kakukkfű csökkenti a hörgők görcsét, és 
elősegíti a köpet kiürítését. Antibakteriális hatását az ánizs és édesköményolajok hatása kiegészíti és 
felerősíti. 
Alkalmazás 
Szokásos adagja a nap folyamán egyenletesen elosztva 6 csésze tea, amelyből egy csészényit 1 kávéskanálnyi 
instant tea kb. 2 dl vízben való feloldásával készíthetünk el. 
Figyelmeztetés 
Terhesség és szoptatás alatt nem fogyasztható! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 100 ml, 125 ml.  
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható  
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-374/1993. 
 
Dr. Theiss körömvirág kenőcs 
Összetétel  
Körömvirág kivonat sertészsíros kenőcsben. 
Felhasználási javaslat 
A körömvirág kivonatot tartalmazó kenőcs gyulladáscsökkentő, antibakteriális, szövetsarjadzást serkentő 
hatásai alapján kiválóan alkalmas rosszul gyógyuló sebek, műtéti hegek, hosszan tartó ágyhozkötöttség 
során kialakuló felfekvések, égési sérülések, visszeres panaszok, érgyulladás és aranyér kezelésére.  
Alkalmazás 
A kezelendő bőrfelületet naponta többször kenjük be a készítménnyel. Szükség esetén fedjük be 
mullpólyával. 
Figyelmeztetés 
Csak nem vérző, bőrrel részben fedett sebekre alkalmazható! Amennyiben allergiás tünetek nem 
jelentkeznek, svédcseppes borogatással kombinálható a kezelés. 
Felhasználható: 2 évig, felbontás után hűtőszekrényben tartandó!  
Kiszerelési egység: 25 g, 50 g, 100 g. 
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
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Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-279/1992. 
 
Dr. Theiss lándzsás utifű köhögés elleni szirup 
Összetétel 
Lándzsásútifű kivonat, kálium szorbát, borsosmentaolaj, cukorrépaszirup és méz. 
Felhasználási javaslat 
Akut és krónikus hörghurut esetén egyaránt alkalmazható. Köhögéscsillapító és köptető hatású, kiválóan 
alkalmas a köhögési inger csillapítására is. Csökkenti a légúti irritációt, gyulladásgátló és antibakteriális 
hatású. A letapadt nyákot elfolyósítja, megkönnyíti a felköhögését. 
Alkalmazás 
Szokásos adagja felnőtteknek 2-3 óránként egy evőkanálnyi, gyermekeknek egy kávéskanálnyi, 
csecsemőknek 1/2 kávéskanálnyi szirup, amely jó ízű, hígítás nélkül is fogyasztható.  
Felhasználható: 3 évig 
Kiszerelési egység: 100 ml, 250 ml.  
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-272/1992. 
 
Dr. Theiss máj és epetea (instant) 
Összetétel 
Gyermekláncfűgyökérből és herbából, valamint vérehulló fecskefűből készült vizes kivonat, kurkumagyökér 
kivonat, valamint borsosmentaolaj. 
Felhasználási javaslat 
A máj, az epehólyag és az epevezeték gyulladásos megbetegedéseiben, valamint epeköves panaszok esetén 
alkalmazható. Valamennyi összetevő növény fokozza az epetermelődést és ürítést. A tea fogyasztásával a 
meglévő epekövek által okozott panaszok csökkennek. Az újabb kövek képződését is gátolja. 
Alkalmazás 
Egy csésze tea elkészítéséhez 1 kávéskanálnyi instant teát kell kb. 2 dl vízben feloldani. Szokásos adagja 
naponta 3x1 csésze. Szükség esetén a napi mennyiség esetleg 6 csészéig emelhető. Cukormentes, ezért 
cukorbetegek is fogyaszthatják. 
Figyelmeztetés 
Bél és epevezeték elzáródás esetén alkalmazása ellenjavallt! Mint minden keserűanyag-tartalmú készítmény 
fogyasztása során, mellékhatásként gyomorsavtúltengés léphet fel. A gyermekláncfű-tartalomi miatt 
számolni kell a kiválasztott vizelet mennyiségének enyhe fokozódásával. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 125 ml. 
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-373/1993. 
 
Dr. Theiss svédcsepp 
Összetétel 
Aloe, rebarbaragyökértörzs, theriák, mirha, citvorgyökér, nagyezerjófű gyökér, enciángyökér, angyalgyökér, 
kámfor, vérontófű gyökértörzs, bábakalácsgyökér, hódpézsma, vörösfenyőtapló, szerecsendió virág, 
szennalevél, kálmosgyökértörzs, szerecsendiómag és sáfrány alkoholos kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Belsőleg:  
Epe és gyomorpanaszok, bélrenyheség, emésztési zavarok esetén alkalmazható.  
Külsőleg:  
Gyulladások, reumatikus panaszok, rovarcsípések esetén használható. 
Alkalmazás 
Belsőleg: 
Naponta 3-4 alkalommal l kávéskanálnyi svédcsepp bevétele ajánlott 1-1 csésze teában. 
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Külsőleg:  
Alkalmazása a fájdalmas testrészre közvetlenül felkenve történhet, vagy borogatásként, amikor is a 
körömvirág balzsammal, illetve zsíros kenőccsel előzetesen bekent testrészre svédcseppel benedvesített 
vattát helyezünk, majd műanyag fóliával befedjük, és melegen tartjuk. 
Figyelmeztetés 
40% alkoholt tartalmaz. Hasmenés, bélelzáródás, májműködési zavarok, terhesség esetén, alkoholelvonó 
kúra idején, 14 éven aluliak és szoptatós anyák részére ellenjavallt! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml. 
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-276/1992. 
 
Dr. Theiss svédkeserű kapszula 
Összetétel 
Svédkeserű kivonat, szója-, pálma- és kókuszolaj, lecitin.  
Felhasználási javaslat 
Mai táplálkozásunk szegény keserűanyagokban, pedig a keserűanyagok pótolhatatlanok a jó emésztés 
számára. A Dr. Theiss féle svédkeserű kapszula pótolja ezt a hiányt, mert koncentráltán tartalmazza a 
keserűanyagokat. A kapszulák alkalmazása egyszerű, különösen utazásnál kényelmes a használatuk. Nincs 
keserű ízük, mert csak a gyomorban oldódnak. Elősegítik a jó emésztést, ezzel jó közérzetet biztosítanak. 
Nem tartalmaz alkoholt, mesterséges színező és ízesítőanyagokat, illetve tartósítószereket. 
Alkalmazás 
Főétkezés előtt 1-2 kapszula bevétele javasolt, kevés folyadékkal. 
Figyelmeztetés: 
Terhesség és szoptatás ideje alatt fogyasztása nem ajánlott! Hasmenés és bélelzáródás esetén ellenjavallt! 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 30 kapszula.  
Gyártja 
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható  
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-240/1991. 
 
Dr. Theiss zsályás öblögető 
Összetétel 
Zsálya és kamilla vizes alkoholos oldata. 
Felhasználási javaslat 
Gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatása folytán a mandulák, a torok, a szájüregi nyálkahártya, és a fogíny 
gyulladásos folyamataiban fejt ki gyors, helyi hatást. 
Alkalmazása 
1-2 kupak készítményt öntsünk egy pohár langyos vízbe, s ilyen oldattal öblögessünk napjában többször. 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 50 g. 
Gyártja:  
NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.  
Forgalmazza: 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8. 
Kapható:  
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-315/1992. 
 
Tigris balzsam (fehér)  
Tigris balzsam (vörös) 
Összetétel 
Kámfor, mentol, szegfűszegolaj, japán mentaolaj, kajeput-olaj. 
Felhasználási javaslat 
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Mindkét készítmény egyaránt alkalmazható a megfázásos tünetekre és reumás panaszokra. Összetevőinek 
mennyiségi eltérése miatt a Fehér Tigris Balzsamot elsősorban a nátha, torokfájás, köhögés és a hörghurut 
enyhítésére alkalmazható. A Vörös Tigris Balzsamot az izom és ízületi fájdalmak (ízületi gyulladás, 
ideggyulladás, isiász, lumbágó, porckorong és keresztcsonti fájdalmak, izomfeszülések, nyakmerevség 
enyhítésére), sportsérülések (ficam, rándulás, húzódás) esetén sportmasszázsra, illetve viszkető 
rovarcsípésre javasolt. 
Alkalmazás 
Kenjük a balzsamot vékonyan a kezelni kívánt bőrfelületre és naponta 1-2, maximum 2-4 alkalommal 
legalább 5 percen keresztül masszírozzuk be a bőrbe. 
Figyelmeztetés 
Valamely alkotórésszel szembeni túlérzékenység esetén ellenjavallt! Csecsemőkorban és kisgyermekkorban 
nem alkalmazható! 
Felhasználható: 5 évig. 
Kiszerelési egység: 19,4 g. 
Gyártja  
Drug Houses of Australia (Asia) Pte. Ltd. 
Forgalmazza 
NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-560/1995, OGYI-561/1995. 
 
Tripinol rheuma ellen 
Összetétel 
Fenyőtűolaj.  
Felhasználási javaslat 
A fenyőtűolaj fokozza a bőrben a vérátáramlást. Fürdőadalékként naponta használható krónikus reumás 
betegségek kiegészítő kezelésére. Mozgásszervi megbetegedésekben fájdalomcsökkentő, lábadozás, 
kimerültség idején élénkítő hatású. A légutak akut és krónikus megbetegedéseiben a terápia kiegészítésére 
alkalmazható. 
Alkalmazás 
Adagoljunk 10 ml (fájdalom esetén 20 ml) készítményt a fürdővízhez. 15-20 perces fürdőt vegyünk hetente 
3 alkalommal. Fürdés után rövid ágynyugalom javasolt. 
Figyelmeztetés 
Terpentinolajjal szembeni túlérzékenység, nagyobb kiterjedésű bőrsérülések, ismeretlen eredetű akut 
bőrbetegségek, súlyos, lázas állapottal járó és fertőző betegségek, szívelégtelenség és magas vérnyomás 
esetén csak előzetes orvosi javallat alapján alkalmazható! Túlérzékeny egyéneken fokozott bőrreakciót 
válthat ki. Az egyidejű szappanozás, zuhanyozás és ledörzsölés a hatást csökkenti. 
Felhasználható: 2 évig. 
Kiszerelési egység: 40 ml, 100 ml.  
Gyártja 
ESPARMA Pharmazeutische Fabrik GmbH, Lutherstrasse 1-2., D-3014 Magdeburg, Németország. 
Forgalmazza 
VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76. 
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-386/1993. 
 
Tussi-stop zselé gyermekeknek 
Összetétel 
Útifű és kakukkfűkivonatot, akácmézet, C-vitamint tartalmazó ánizs, ízesítésű zselé. 
Felhasználási javaslat 
Gyermekkorban igen gyakoriak az enyhébb felső légúti megbetegedések. A Tussi-Stop köhögéscsillapító, 
köptető hatása révén alkalmazható a megfázásos, felső légúti betegségek, így a torok és mandulagyulladás, a 
légcsőhurut, a hörghurut és a száraz köhögés kezelésére. 
Alkalmazás 
Naponta 3x1 mokkáskanálnyi zselé bevétele ajánlott étkezés után. 
Figyelmeztetés 
Cukorbetegek nem fogyaszthatják! A készítmény 5% alkoholt tartalmaz! 
Felhasználható: 1 évig, a felbontástól számítva 1 hónapig.  
Kiszerelési egység: 5 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.  
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Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-262/1991. 
 
Uroherb tinktúra 
Összetétel 
Csalángyökér, orvosizsálya-levél, medveszőlőlevél, héj nélküli tökmag, nyírfalevél, fűzfakéreg, cickafarkfű és 
csalánlevél alkoholos kivonata. 
Felhasználási javaslat 
A tinktúra a népgyógyászatban gyakran alkalmazott, ismert gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, 
görcsoldó, vizeletkiválasztást elősegítő gyógynövények alkoholos kivonata. A prosztatabántalmakból 
(prosztatamegnagyobbodás, prosztatagyulladás) eredő tünetek mérséklésére, prosztataműtétek elő és utó-
kezelésekor a gyógyszeres terápia kiegészítésére szolgál.  
Alkalmazás 
Felnőtteknek naponta 3 alkalommal 1 evőkanálnyi tinktúra bevétele ajánlott. A kívánt hatás eléréséhez a 
fogyasztása kúraszerűen javasolt a kellemetlen tünetek megszűnéséig, de legalább 6 hétig. 
Figyelmeztetés 
20% alkoholt tartalmaz!  
Felhasználható: 18 hónapig.  
Kiszerelési egység: 190 ml. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca l-3. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-282/1992. 
 
Urtirex tabletta 
Összetétel  
Porított csalánlevél. 
Felhasználási javaslat 
Anyagcsere fokozó hatása révén alkalmas a "tavaszi fáradtság" leküzdésére, a rossz közérzet javítására. 
Serkenti a veseműködést, ezáltal enyhe vízhajtó hatású. Alkalmazható reumás megbetegedések és köszvény 
esetén, a gyógyszeres kezelés kiegészítésére. 
Alkalmazás 
Enyhe vízhajtóként naponta 3x3 tabletta bevétele javasolt étkezés előtt. Kúraszerű használatra, naponta 3-4 
alkalommal 1 tabletta bevétele ajánlott étkezés előtt. 
Figyelmeztetés 
Szív, illetve veseelégtelenség okozta ödéma esetén ellenjavallt! Mellékhatásként bőrkiütés előfordulhat. 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 30 tabletta. 
Gyártja és Forgalmazza 
PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-235/1991. 
 
Uzara drazsé 
Összetétel 
Uzaragyökér száraz kivonata és segédanyagok.  
Felhasználási javaslat 
Hatóanyagai csökkentik a bél sima izomzatában kialakult túl erős összehúzódásokat, vagyis bélgörcsök 
esetén oldják a görcsös fájdalmakat és csökkentik a belek fokozott működéséből adódó túlzott mennyiségű 
széklet és folyadékürítést, a hasmenés enyhül.  
Alkalmazás 
Felnőttek számára a kezelés első napján egyszerre 5 drazsé, majd a panaszok megszűnéséig naponta 3-6 
alkalommal 1 drazsé bevétele ajánlott, kevés folyadékkal. Iskolás gyermekek számára a kezelés kezdetén 1 
vagy 2 drazsé, majd a panaszok megszűnéséig 3-6 alkalommal 1 drazsé bevétele javasolt kevés folyadékkal. 
Figyelmeztetés 
1 és 6 éves kor között naponta 1-2 drazsénál, felnőtteknek naponta 6 drazsénál többet nem szabad bevenni! 
4 napnál hosszabb ideig tartó hasmenés, illetve súlyos hasi görcsök esetén orvoshoz kell fordulni a panaszok 
okának tisztázása érdekében. Mivel a készítmény szívre kifejtett (szivglikozidszerű) hatással is rendelkezik, 
szívbetegségben szenvedők csak a kezelőorvossal történő megbeszélés és annak kifejezett engedélye mellett 
szedhetik a készítményt! 
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Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 30 drazsé. 
Gyártja 
Stada Arzneimittel AG. Bad Vilbel, Németország.  
Forgalmazza 
HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Rt. 1061 Budapest, Király utca 12. 
Kapható 
Gyógyszertárakban. 
Nyilvántartási szám: OGYI-499/1995. 
 
Vapour Rub Mentholatum balzsam 
Összetétel 
Mentol, kámfor, metilszalicilát, eukaliptusz és fenyőtűolaj vazelines kenőcsben. 
Felhasználási javaslat 
Megfázás, láz esetén a mellkas, a hát és a nyak bőrére kenve vagy inhalálásra alkalmazva (1 kávéskanálnyit 
forró vízben felolvasztva) légzéskönnyítő hatású. Izomfájdalmak, görcsök, reumatikul fájdalmak, isiász és 
lumbágó esetén vékonyan az érintett bőrfelületre kenve a fájdalmat enyhíti. Hűsítő hatása miatt csillapítja a 
rovarcsípés, méhfullánk, csaláncsípés és a repedezett bőrfelület okozta viszketést.  
Figyelmeztetés 
Ügyeljünk rá, hogy szembe, nyálkahártyára, sérült bőrfelületre ne kerüljön! Mentolérzékenyek, csecsemők 
és 5 év alatti gyermekek ne használják! 
Felhasználható: 3 évig. 
Kiszerelési egység: 30 g. 
Gyártja 
MENTHOLATUM Co. Ltd. Longfield Road, Twyford, Berkshire, RG 10 9AT, NagyBritannia. 
Forgalmazza  
MEDIMPEX Kereskedelmi Rt. 1134 Budapest, Lehel út 11. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-313/1992. 
 
Varikopax "B"  
Varikopax Arikopax Szuper visszérkrém 
Összetétel 
Alumíniumsó víztartalmú kenőcsben. 
Felhasználási javaslat  
Visszérgyulladás esetén csökkenti a bőrhőmérsékletet és a bőrpírt, enyhíti a visszér okozta fájdalmakat. 
Tartós használata esetén a visszerek részben vagy teljesen visszahúzódnak eredeti helyükre. Enyhíti a 
terheléskor jelentkező fáradékonyságot, az ödémák okozta tompa nyomást és feszítő érzést. Élénkíti és 
megkönnyíti a visszeres végtag mozgatását. Többszöri bekenés és enyhe masszírozás eredményeképpen 
csökken a bőrpír és a bőrhőmérséklet. A lobosodás megszűnik. 
Alkalmazás 
A kezelendő bőrfelületet alaposan tisztítsuk meg. A Varikopax visszérkrémet enyhe masszírozással 
dörzsöljük a bőrbe, a felszívódás segítése érdekében folyamatosan nedvesített (vizezett) kézzel. A kezelést 
naponta 3-5 alkalommal végezzük el. 
Felhasználható 
Varikopax "B": 2 évig. 
Varikopax Szuper: 1 évig. 
Kiszerelési egység  
Varikopax "B": 95 g.  
Varikopax Szuper: 50 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Rt. 6725 Szeged, Kenyérgyári út 5. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-139/1989, OGYI-174/1990. 
 
Vitamass kenőcs 
Összetétel 
Ligetszépeolaj, lenolaj, napraforgóolaj, szezámmagolaj, zsálya és kamilla illóolaja, valamint rozmaringlevél, 
cickafarkfűlevél, levendulavirág és kakukkfű kivonata. 
Felhasználási javaslat 
Ízületi és izomfájdalmak kezelésére szolgáló készítmény.  
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Alkalmazás 
Vigyük fel a krémet a fájdalmas területekre, és könnyed mozdulatokkal masszírozzuk be. 
Figyelmeztetés 
Csak külsőleg alkalmazandó! 
Felhasználható: 1 évig. 
Kiszerelési egység: 70 cm3. 
Gyártja 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 4060 Balmazújváros, Nádudvari út 56. 
Forgalmazza 
HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29. 
Kapható 
Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-239/1991. 
 
 
Vulnosil kenőcs 
Összetétel 
Kámfor, mentol, kakukkfűolaj, csukamájolaj zsíros kenőcsben. 
Felhasználási javaslat 
Alapvetően az I. és II. fokú égési sérülések kezelésére alkalmas gyógyhatású készítmény, de kedvezően 
használható hámsérülések, hámhiányok, felfekvések (decubitusok) kezelésére is. Váladékozó, sebészetileg 
ellátott sebeknél csökkenti, illetve megakadályozza a kötszer sebbe tápadását, így a kötéscsere fájda-
lommentes. Természetes eredetű összetevői révén hűsítő, fájdalomcsökkentő, hámosító, sebgyógyulást 
gyorsító, bakteriostatikus-baktericid hatású. Impregnált kötszerek készítéséhez is ajánlott. 
Alkalmazás 
Enyhébb I. illetve II. fokú égési sérülések esetén kenjük a kenőcsőt vékony rétegben a sérült felületre. Steril 
gézlappal lefedhetjük. A kötést szükség szerint cseréljük. 
Figyelmeztetés 
Valamely hatóanyag iránti túlérzékenység esetén ellenjavallt! Különösen érzékeny pácienseknél egyes 
esetekben mellékhatásként túlérzékenységi reakciók léphetnek fel. 
Felhasználható: 18 hónapig. 
Kiszerelési egység: 65 g. 
Gyártja és Forgalmazza 
MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b. 
Kapható 
Gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és viszonteladóknak a Herbaház Gyógytermék 
Nagykereskedésben, 1077 Budapest, Rózsa utca 47. 
Nyilvántartási szám: OGYI-443/1993. 
 
Woodward's gripewater hascsikarás elleni folyadék gyermekeknek 
Összetétel 
Kapormagolaj, nátrium-bikarbonát. 
Felhasználási javaslat 
A készítmény hascsikarás ellen, illetve a szélbántalmak enyhítésére szolgál gyermekek számára. 
Alkalmazás 
1 hónapos kortól adható, naponta maximum 6 alkalommal, 1 teáskanálnyi (5 ml). 
Figyelmeztetés 
Egy hónapos kor előtt a készítmény nem alkalmazható! 
Felhasználható: 2 évig, a felbontás után 2 hónapig.  
Kiszerelési egység: 150 ml.  
Gyártja 
Woodward's Ltd. E 48 QA London. 
Forgalmazza 
Kombinátor Kft. Kecskemét, Mathiász János utca 16.  
Kapható 
Gyógyszertárakban ás gyógynövényszaküzletekben. 
Nyilvántartási szám: OGYI-382/1993. 
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A készítmények fő és további hatótulajdonságai 
 

Hatótulajdonságok 
 

1. Anyatej-kiválasztás serkentésére. 
2. Aranyérre. 
3. Bőrelváltozások tüneti kezelésére. 
4. Csontritkulás megelőzésére, kalciumhiányos állapotok megszüntetésére. 
5. Dohányzás ellen. 
6. Elhízás ellen. 
7. Ellenálló képesség fokozására, erősítésre, élénkítésre, étvágyjavításra. 
8. Epe és májbántalmak enyhítésére, kezelésére. 
9. Fejfájás enyhítésére. 
10. Fertőzésekre. 
11. Gyomor- és bélbántalmakra, az emésztés elősegítésére, emésztési zavarokra. 
12. Haj és köröm regenerálásra. 
13. Hashajtásra. 
14. Klimaxos panaszokra. 
15. Légzőszervi betegségek (hörghurut, köhögés, meghűlés) ellen. 
16. Menstruációs panaszokra. 
17. Nyugtatóként, idegfeszültség, álmatlanság ellen. 
18. Reumás panaszokra, ízületi bántalmakra, izomfájdalmakra. 
19. Sebgyógyulás elősegítésére, felületi bőrsérülések kezelésére. 
20. Szájüregi és fogínygyulladás kezelésére. 
21. Szem borogatására. 
22. Szívműködés, vérkeringés javítására, vérnyomásproblémák enyhítésére. 
23. Vashiányos állapotok megszüntetésére, ásványi anyagok pótlására. 
24. Visszeres panaszokra, ér- és visszérgyulladásra. 
25. Vizeletkiválasztó rendszerrel kapcsolatos panaszokra. 

 
F: fő hatótulajdonság (ok). 
T: további hatótulajdonság (ok) 
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Agiolax granulátum             F             
Aknesol ecsetelő   F                       
Alkymer kapszula       F                   
Allice kapszula               F           
Allidex filmtabletta                      F    
Allithera kapszula       T               F    
Aminoerg regeneráló oldat és gél                  F        
Andrews gyógysó           F  F             
Antipoll csepp               F           
Apisarthron méhméreg kenőcs                  F        
Balneum Hermal fürdőolaj   F                       
Balneum Hermal F fürdőolaj   F                       
Balneum Hermal Plus fürdőolaj   F                       
Bano svédkeserű       T    F               
Ben-Gay kenőcs és sportbalzsam                  F        
Béres csepp plussz       F                   
Bio-Garten csalánmag elixír       F                   
Bio-Garten eredetű svédcsepp       T    F               
Bonalax hashajtó pezsgőpor             F             
Bronchicum balzsam               F           
Bronchicum cseppek               F           
Bronchicum Echinacea csepp       F                   
Bronchicum elixír               F           
Bronchicum inhalátum               F           
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Bronchicum kakukkfű tartalmú 
gyógyfürdő 

              F           

Bronchicum szirup               F           
Celladam csepp és kúp       F                   
Cholavit cseppek        F                  
Cirkulin fokhagymagyöngy                      F    
Cirkulin valeriana drazsé komlóval                 F         
Crataegus cseppek                      F    
Crategil oldat                      F    
Crotalgin kenőcs                  F        
Deep Heat reumás tüneteket enyhítő és 
izomlazító kenőcs 

                 F        

Deep Heat reumás tüneteket enyhítő és 
izomlazító spray 

                 F        

Depsorin kenőcs   F                       
Depuran kapszula             F             
Diuro cseppek                         F 
Dohányzás elleni teakeverék     F                     
Echinacea cseppek       F                   
Echinacin oldat       F                   
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Egaver szemölcs elleni ecsetelő   F                       
Elhízás elleni teakeverék      F                    
Emésztést elősegítő teakeverék           F               
Epasel kapszula                      F    
Epavir tabletta   F                       
Epovit olaj és kapszula   T             T  T    F    
Epovit plussz kapszula   T               T    F    
Eucabal N               F           
Étvágygerjesztő teakeverék       F                   
Ferrocomp tabletta                       F   
Fitotussin szirup gyermekeknek               F           
Floradix Formula Krauräuterblut-S 
szirup 

      T                F   

Fumago krém   F                       
Galama tonikum (cukormentes változat 
is) 

                T     F    

Gallexier gyógykeserű        F   T               
Gallmed tabletta        F              T    
Genia® 92 hüvelykúp          F                
Geriavit Pharmaton kapszula       F                   
Gincosan Pharmaton kapszula                      F    
Gingisol fogínyecsetelő                    F      
Ginkgo drazsé                      F    
Gyermek teakeverék           F               
Halolaj kapszula                      F    
Harmónia változáskori tüneteket enyhítő 
teakeverék  

             F            

Hashajtó teakeverék             F             
Háromvirág teakeverék           F               
Herbalax kapszula             F             
Herpesil gél és ecsetelő   F                       
Heumann gyomorbántalmak elleni 
instant gyógytea  

          F               

Heumann hashajtóhatású instant 
gyógytea 

            F             
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Heumann hólyag és vesebántalmak elleni 
instant gyógytea 

                        F 

Heumann köhögéscsillapító instant 
gyógytea  

              F           

Heumann máj és epebántalmak elleni 
instant gyógytea 

       F                  

Humet®-R szirup       F                   
Hurutoldó teakeverék               F           
Ilja Rogoff Forte fokhagymadrazsé                      F    
Japán olaj   T      T  T    F           
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J’ol Menty Japán gyógynövényolaj         T  T    F   T        
Kalmil krém                        F  
Kilo Nit fogyasztó csepp      F                    
Dr. Kleinschrod's Wörishofener 
Darmpflege tabletta 

          F               

Dr. Kleinschrod's Wörishofener görcsoldó 
cseppek 

       F        T          

Dr. Kleinschrod's Wörishofener 
Herzpflege szívcseppek 

                     F    

Dr. Kleinschrod's Wörishofener Knoblin 
N tabletta 

      T       T        F    

Dr. Kleinschrod's Wörishofener Leber 
Und Gallenpflege tabletta 

       F                  

Dr. Kleinschrod's Wörishofener 
Magenpflege tabletta 

          F               

Dr. Kleinschrod's Wörishofener 
Nervenpflege tabletta 

                F         

Klimin kapszula              F            
Klimovit kapszula              F            
Klosterfrau Melisana koncentrátum       F       T  T T         
Kobralgin krém                  F        
Kovitox izomlazító hatású krém                  F        
Köptető teakeverék               F           
Kukoricacsíra olaj kapszula                      F    
Kwai fokhagymadrazsé                      F    
Laktoherb tejelválasztást serkentő 
teakeverék 

F                         

Laxen hashajtó lekvár             F             
Lecitin Richter elixír       F               T    
Liosept szemborogató                     F     
Lysosym tabletta       T        F     T      
Martol kapszula       F                   
Maurers Schweden Bitter 32 
gyógynövényből 

      F    T       T        

„Mecsek” diétás tea           F               
„Mecsek” érelmeszesedés elleni tea                      F   T 
„Mecsek” gyomortea           F               
„Mecsek” reumakezelést kiegészítő tea                  F       T 
Medhirud krém                        F  
Melliora krém                  F        
Memolife kapszula                      F    
Menofitt csepp                F          
Menthacol epecsepp        F                  
Migrenium® kapszula         F                 
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Mirex granulátum (narancs izesítésű)           F  T             
Mirex granulátum (diabetikus narancs 
izesítésű)  

          F  T             

Multicomp tabletta       F                   
Nyugtató teakeverék                 F         
Osmin granulátum    F                      
Peponen kapszula                      T   F 
Plerico visszérkrém                        F  
Plerudin visszérkrém                        F  
Primal köptető granulátum               F           
Propur csepp       F                   
Propur kenőcs                  F        
Propur tabletta       F        T           
Propur tinktúra   F                       
Prostagalen® N cseppek                         F 
Prostatonin® Pharmaton kapszula                         F 
Pulminetta tabletta inhalációra               F           
Pulminol-F légzéskönnyítő krém 
felnőtteknek 

              F           

Pulminol-GY légzéskönnyítő krém 
gyermekeknek 

              F           

Raphachol granulátum        F                  
Redusan kapszula és tabletta      F                    
Reegin tabletta       F                   
Resculini tinktúra                       F    
Revalid® kapszula            F              
Rhamno-Fitt® kapszula       F                   
Rheudol Forte reumakrém                  F        
Ribeka oldat       F                   
Robofitt cseppek       F                   
Rowachol® kapszula        F                  
Rubin                  F        
Salonpas® air spray                  F        
Salonpas®-E rugalmas gyógytapasz                  F        
Salonpas® fájdalomcsillapító tapasz                  F        
Salonpas® gél                  F        
Salusan gyógykeserű (alkoholmentes)                 T     F    
Salus vízhajtó kapszula                         F 
Sanhelios Börnolax hashajtó kapszula             F             
Sanhelios Johanniskrautöl kapszula                 F         
Sanhelios Teufelskralle kapszula        T   F               
Sanhelios 333 fokhagyma, fagyöngy, 
galagonya kapszula 

      T          T     F    

Selactiv tabletta       F                   
Selenor tabletta       F               T    
Stompax tabletta           F               
Szennavit hashajtóhatású lekvár             F             
Szélhajtó teakeverék           F               
Dr. Theiss Echinacea csepp       F                   
Dr. Theiss eukaliptusz meghülés elleni 
balzsam „S” 

              F           

Dr. Theiss hashajtó tea, instant             F             
Dr. Theiss hólyag- és vesetea, instant                         F 
Dr. Theiss kakukkfüves meghülés elleni               F           
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fürdő „S” 
Dr. Theiss köptető és köhögéscsillapító 
tea, instant 

              F           

Dr. Theiss körömvirág kenőcs  T                 F     T  
Dr. Theiss lándzsás útifű, köhögés elleni 
szirup 

              F           

Dr. Theiss máj és epetea, instant        F                  
Dr. Theiss svédcsepp   T        F       T        
Dr. Theiss Svédcsepp           F               
Dr. Theiss zsályás öblögető                    F      
Tigris balzsam (fehér)               F   T        
Tigris balzsam (vörös)                T   F        
Tripinol rheuma ellen                  F        
Tussi stop zselé gyermekeknek               F           
Uroherb tinktúra                         F 
Urtirex tabletta                         F 
Uzara drazsé           F               
Vapour Rub Mentholatum balzsam               F   T        
Varikopax „B” és Varikopax szuper                        F  
Vitamass kenőcs                  F        
Vízhajtó teakeverék                         F 
Vulnosil kenőcs                   F       
Woodward's Gripewater hascsikarás 
elleni folyadék gyermekeknek 

          F               

 


