
Kombinirana homeopatska zdravila so lahko 
učinkovita pomoč za:

Lajšanje težav pri kolikah in pri rasti zob in kosti.

Lajšanje težav pri vnetju ušesa.

Delovanje limfnega sistema pomembnega za “čiščenje” 
telesa (dolgotrajne, ponavljajoče se okužbe, zastajanje vode 
v telesu, limfedem, po kemoterapiji...)

Lajšanje težav pri travmatskih poškodbah in pri vnetnih 
in degenerativnih procesih gibalnega aparata.

Aktivacijo imunskega sistema ob virusnih in 
bakterijskih okužbah.

Za dodaten nasvet povprašajte farmacevta z dodatnimi znanji iz homeopatije!

NOVO!



Kombinirana homeopatska zdravila:

DIFOSS® kroglice 10g
Izvor imena: DIF (ficilis)= težka OSS (ifikacija) = rast zob, kosti, kolike
Sestava: Peumus boldus (Boldo) spag Peka D6*,  Calcium carbonicum 
Hahnemanni D10,  Calcium fluoratum D10, Cuprum aceticum D6, Magnesium 
carbonicum D10, Chamomilla recutita D8.

FLAMYAR® krema 35g
Izvor imena: (in) FLAM (mare)= vnetje; MY (algia)=mišična
bolečina; AR (tritis)=vnetje sklepov
Sestava: Arnica montana spag Peka D12*, Bryonia cretica spag Peka D4*, 
Guajacum D4, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) D12, Bellis 
perenis spag Peka D8*, Ledum palustre D4, Ruta graveolens spag Peka D6*, 
Viscum album spag Peka D4*.

INFRAGIL® peroralne kapljice 30 ml
Izvor imena: IN (fection)=okužba FRAGIL = občutljivost
Sestava: Ailanthus altissima D3, Argentum nitricum D6, Cinchona pubescens 
spag. Peka (China) D8*, Lachesis muta D12, Vincetoxicum hirundinaria D6, 
Echinacea spag. Peka D12*, Marrubium vulgare D6, Nasturtium officinale D6.

OTIDOLO kapljice za uho 10 ml
Izvor imena: OTI (tis) = vnetje ušesa ; DOLO(r) = bolečina
Sestava: Atropa belladonna spag Peka D4*, Chamomilla recutita D4, Echinacea 
spag Peka D5*, Phytolacca americana D4, Plantago major spag Peka D6*, 
Pulsatilla pratensis spag Peka D4*.

INFRAGIL kroglice 10g
Izvor imena: IN (fection)=okužba FRAGIL = občutljivost
Sestava: Ailanthus altissima D3, Argentum nitricum D6, Cinchona pubescens 
spag. Peka (China) D8*, Lachesis muta D12, Vincetoxicum hirundinaria D6, 
Echinacea spag. Peka D12*, Marrubium vulgare D6, Nasturtium officinale D6.

ITIRES peroralne kapljice 30 ml
Izvor imena: ITI (s)=vnetje RES = retikuloendotelni sistem (sistem 
pomemben za “čiščenje” telesa)
Sestava: Barium carbonicum D8, Calcium jodatum D8, Helianthemum 
canadense  D12, Conium maculatum D6, Scrophularia nodosa D4, Echinacea 
spag Peka D12*, Gallium aparine D6, Juglans regia spag Peka D6*.

Opomba: *učinkovine, narejene po spagirični metodi (spagirija je metoda, ki poleg homeoptskega potenciranja 
rastline od koder izhaja njena homeopatska učinkovitost, ohranja vitalno moč rastline, kot tudi njen mineralni 
del, kar dodatno prispeva k učinkovitosti zdravila). 



Odmerjanje v akutnih stanjih:
Odrasli in otroci starejši od 3 let: 
večkrat (do 6 krat) dnevno 5 kapljic
Otroci mlajši od 3 let: večkrat 
(do 6 krat) dnevno 3 kapljice

KREMA
Krema se 1-2x ali po potrebi večkrat dnevno nanese na obolelo mesto in vtre. 
Učinek se še izboljša z bandažo.

KAPLJICE ZA V UHO (za zunanjo uporabo)
1 - 3 kapljice v uho večkrat na dan. 

PERORALNE KAPLJICE 
Odmerjanje: 
Odrasli in otroci starejši od 3 let: 
3 x dnevno 5 kapljic
Otroci mlajši od 3 let: 
3 x dnevno 3 kapljice

Odmerjanje kombiniranih homeopatskih zdravil:

Individualna priporočila farmacevta:

Odmerjanje v akutnih stanjih:
Odrasli in otroci starejši od 3 let: 
večkrat (do 6 krat) dnevno 5 kroglic 
Otroci mlajši od 3 let: večkrat (do 6 
krat) dnevno 3 kroglice

KROGLICE
Odmerjanje:
Odrasli in otroci starejši od 3 let: 
3 x dnevno 5 kroglic 
Otroci mlajši od 3 let: 
3 x dnevno 3 kroglice
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• Kroglice naštejemo v zamašek ali plastično oz.   
 keramično posodico/žlico ali pa jih direktno odmerimo  
 pod jezik. Lahko jih tudi raztopimo in tekočino spijemo  
 po požirkih.

• Kroglic namenjenih drugi osebi (otroku) se ne dotikamo.

• (Peroralne) Kapljice nakapljamo na plastično žličko ali  
 jih zmešamo s tekočino in zaužijemo; pri tem tekočino  
 za kratek čas zadržimo v ustni votlini, da je absorpcija  
 zdravila boljša.

• Zdravil ne uživamo skupaj s hrano; med zaužitjem  
 hrane in zdravila naj preteče vsaj  20 minut.

• Med jemanjem homeopatskih zdravil se izogibamo  
 pitju kamiličnega čaja in uživanju mete (v obliki čaja,  
 bonbonov, žvečilk, zobne paste, mazil ki vsebujejo meto) 
 ter kofeina (kava, coca cola).

• Homeopatsko zdravljenje in zdravljenje s   
 konvencionalno medicino se ne izključujeta in se ju  
 lahko izvaja sočasno.

• Med zaužitjem homopatskih in klasičnih zdravil naj  
 preteče vsaj 1 ura.

• Homeopatska zdravila shranjujemo na sobni 
 temperature izven dosega močnih vonjav (eterična  
 olja, parfumi), po možnosti stran od izvirov sevanja 
 (TV, računalnik, mobilni telefon, mikrovalovna pečica).

• Ob poslabšanjih ali v resnih stanjih se je treba   
 posvetovati z zdravnikom in se po potrebi poslužiti  
 klasične alopatske terapije. 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:
Pekana Naturheilmittel GmbH, 

Raiffeisenstr. 15, D-88353 Kissleg, Nemčija, 
tel:+49 (0) 75 63 9 11 60, 

info@pekana.com, www.pekana.com

Zastopnik za Slovenijo:
Pharmana d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana
info@pharmana.si, www.pharmana.si

Pomembna navodila za jemanje in shranjevanje 
homeopatskih zdravil:


