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Скопје Ви предлага
БРЗО И УСПЕШНО ЛЕКУВАЊЕ НА
ЧЕСТИТЕ НАСТИНКИ ВО ЗИМСКИТЕ МЕСЕЦИ

С
Силвана ПЕХМОЛЛЕР
терапевт по
алтернативна медицина

о есента и во зимата доаѓаат и настинките. Во ова
време од годината, многумина страдаат од инфекции на горните и на
долните дишни патишта,
како што се: tonsillitis,
laryngitis, otitis, rhinitis,
sinnusitis, sinubronchitis,
bronchitis кај астма.
Tonsillitis (angina) е
воспаление на тонзилите (крајници), кои се
лимфни јазли и се наоѓаат во задниот дел на
устата. Тој може да биде акутен и хроничен.
Акутниот тонзилитис се
манифестира со оток
и со црвенило на крајниците, болка при голтање, главоболка, општа слабост, покачена
температура и гнојни
наслаги. Кај 5–20 отсто

од случаите, причинител е beta хемолитички
стрептокок од групата
А. Најчест причинител
се вирусите. Поради честото повторување на
овие инфекции и можноста за појава на тешки
компликации
ПАРАЦЕЛЗУС ги препорачува капсулите и капките
Notakehl и Quentakehl
- sanum лекови на германскиот производител
Sanum Kehlbeck, добиени од габата Penicillium
glabrum и Penicillium
chrysogenum кои имаат
брзо и успешно дејство,
во лекувањето на тонзиларните
инфекции,
без притоа да има какви било несакани ефекти, како што се: алергиите, уништувањето на
цревната флора и по-

јавата на резистенција.
Notakehl е индициран
кај стрептококни и кај
стафилококни инфекции, а Quentakehl кај
мешани и кај вирусни
инфекции. Симптомите
на инфекцијата се повлекуваат за 2–3 дена,
а процентот на повторувачки инфекции значително се намалува.
Капсулите (notakehl и
quentakehl) се дозираат
на 8 часа по една капсула, додека капките
до 10 години се даваат
за секоја година по една капка, еднаш на ден.
Кај возрасни 10 капки
на ден. Капките, исто
така, може да се инхалираат или директно се
капат на местото каде
што е локализирана инфекцијата (уво, нос).

SANUMALKALA® „N“
НАЈДОБРАТА ЗАШТИТА ЗА ВАШИОТ
ЖЕЛУДНИК! ПОМОГНЕТЕ МУ!

Ж
Билјана ЛАЗАРОВА
доктор по општа медицина

елудникот е дел
од системот за
варење.
Тука
почнува
обработката
на храната. Тој е инервиран од автономниот
нервен систем и затоа
многу често, при емоционален стрес, желудочната лигавица реагира со манифестирање на различни тегоби,
од најблаги – зголемена
киселост во желудникот до појава на потешки состојби на воспаление, на пр. чир на
желудникот. Овие тегоби се јавуваат и поради
денешниот
современ

начин на живот, кој е
главниот виновник за
неправилната и нездрава исхрана и за секојдневниот стрес.
Најчести заболувања
на желудникот се: покачени вредности на Helicobacter pylori, ezofagealen reﬂuks, hiatus
hernia, ulcus ventriculi,
и секако сите овие состојби се проследени со
симптоми на воспаление
на желудочната лигавица т.е. gastritis, a тие се:
киселини во желудник,
печење, надуеност, мачнина, губиток на апетит,
гадење, повраќање.

Производител
Sanum-Kehlbeck
GmbH&Co. KG, Arzneimittelherstellung
D-27316 Hoya-Postfach 1355

Сите овие тегоби ќе
исчезнат, со користење
на SANUM ALKALA „N“.
Овој препарат е во облик на прашок, од кој се
приготвува раствор за
пиење. Тој содржи: natriumhydrogencarbonat,
kaliumhydrogencarbonat i natriumcitrat. Во
самото пакување има
мерица со која се мери
количеството на прашокот, кој се раствора
во 200 мл топла вода.
Дозирањето за гастритични тегоби е наутро
и навечер, по половина
мерица Алкала, на празен стомак.
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