Granobil®
pastile z izvleËkom gorskega liπaja

P

astile Granobil® vsebujejo izvleËek gorskih liπajev,
za katere je znano, da rastejo samo v najËistejπem
okolju gozdov v visokih gorah.

Najpomembnejπe sestavine gorskih liπajev so liπajske
kisline, od katerih je najbolj znana usninska kislina, ki je
osnovna uËinkovina pastil.
Pastile Granobil® vsebujejo tudi posuπeni sok iz debla
afriπkih akacij in zgoπËen hruπkov sok. V ustih se dobro
topijo. Sluznico ustne votline in ærela obdajo z zaπËitnim
filmom ter olajπajo simptom suhih ust, ki ga pogosto
obËutijo govorci, pevci in igralci.

Ena pastila vsebuje:
18 mg gostega izvleËka gorskega liπaja bradovca
(Extr. Usneae barbatae spir. spiss., 10:1, Usnea barbata).

Sestavine:
gumi akacije, zgoπËen hruπkov sok, pomaranËni prah,
gosti izvleËek gorskega liπaja bradovca, kislina: citronska
kislina, barvilo: karamelno barvilo, rastlinsko olje, sladilo:
natrijev saharinat, sredstvo za glaziranje: Ëebelji vosek.
Zaradi zaπËitne plasti, ki jo naredijo sestavine pastil,
le-te varujejo dlesni ter sluznico ust in ærela.

Uporaba in odmerjanje:
3 krat na dan 1-2 pastili poËasi raztopite v ustih.
Pastile Granobil® ne omrtvijo sluznice in je ne draæijo. Ne
vsebujejo mentola, sorbitola, glutena, kvasa in laktoze.
Pastile Granobil® hranite pri sobni temperaturi,
zaπËitene pred vlago in svetlobo.
Shranjevati nedosegljivo otrokom.
Granobil je na voljo v pakiranju po 20 ali 60 pastil.
Izdeluje:
Fidimed d.o.o., BrodiπËe 32, 1236 Trzin, Slovenija, EU,
v sodelovanju z Dr.Grandel GmbH, NemËija.
info@fidimed.si
www.fidimed.si

ImmunoGran
V hitrem ritmu sodobnega Ëasa
se virozam ne moremo izogniti.
Zanje πe vedno ni pravega zdravila,
zato je ImmunoGran odliËna
pomoË za krepitev imunskega
sistema in ohranjanje zdravja. Z
ImmunoGranom spodbujamo lastne
obrambne sile v organizmu in tako
telesu pomagamo, da se ubrani
bolezni in laæje sam premaga okuæbo.
ImmunoGran svetujemo zdravim
odraslim in otrokom, starejπim od
12 let v Ëasu akutnih okuæb ter vsem
kroniËnim bolnikom, pri katerih je
zaradi dolgotrajne bolezni imunski
sistem oslabljen.

ImmunoGran svetujemo:

kot zaπËito pred okuæbami v Ëasu viroz (z jemanjem
ImmunoGrana zaËnemo takoj ob prvih znakih prehlada
oz. kot preventivno v Ëasu zveËane pojavnosti okuæb
dihal ~ ko zboli prvi druæinski Ëlan, sodelavec …),
pri kroniËno zmanjπani odpornosti zaradi dolgotrajne
bolezni ali zmanjπane absorpcije hranil (pljuËni in srËni
bolniki, bolniki s kroniËnimi vnetji prebavil …),
pri ponavljajoËih se okuæbah ærela in grla,
ob zdravljenju z antibiotiki,
ob kemo- in radioterapiji.

SinuMed®
SinuMed® je popolnoma naraven
rastlinski izdelek iz eteriËnega olja
japonske mete (lat. mentha arvensis).
Namenjen je vtiranju oz. masaæi
izbranih predelov koæe za olajπanje
dihanja skozi nos, obËutka polnosti
glave ter ob miπiËni utrujenosti in
obËutku nelagodja po telesnem
naporu. Za dobro poËutje vse bolj
iπËemo naravne reπitve, in prav
naravno eteriËno olje z blagodejnim
delovanjem lahko od zunaj, preko
najveËjega Ëloveπkega organa znatno
prispeva k olajπanju pogostih stresnih
teæav ter k dobremu poËutju telesa
in duha.
SinuMed® svetujemo
Olje SinuMed® je namenjeno za vtiranje oz. masaæo
izbranih predelov koæe:
na glavi za olajπanje:
• dihanja skozi nos,
• obËutka zamaπenih uπes,
• neprijetne polnosti glave;
na hrbtenici in okonËinah:
• ob miπiËni utrujenosti in obËutku nelagodja po
telesnem naporu ali treningu,
• ob obËutku zategnjenih miπic
(npr. pri enostranski zakrËenosti vratnih miπic),
• ob boleËinah v predelu hrbtenice in vratu.
SinuMed® je odliËen sopotnik na potovanjih in pri
πportnih dejavnostih.

