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Στιγμιαίος καθαρισμός χωρίς νερό

Ήπια Αντισηπτική Δράση

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ
GEL ΧΕΡΙΩΝ

Για την τσέπη

Για το σπίτι
και την τσάντα

και τη δουλειά

http://info@ecofarm.gr
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Τα αποτελεσματικότερα συστατικά των 
προϊόντων για το βήχα και τον πονόλαιμο
 
Σωρεία προϊόντων έχουν στη διάθεσή τους οι φαρμακοποιοί για να βοηθήσουν τους 
ασθενείς-πελάτες τους να αντιμετωπίσουν το βήχα ή τον πονόλαιμο. Εκτός από τα 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, κυκλοφορούν και προϊόντα με φαρμακευτικές ουσίες 
που δεν απαιτούν συνταγή γιατρού αλλά και πάμπολλα φυτικά και φυσικά σκευάσματα 
σε μορφή σιροπιού, καραμέλας ή παστίλιας, σπρέι κτλ., που αξιοποιούν τις ευεργετικές 
ιδιότητες τροφίμων και βοτάνων.
 
ΦΑΡΜΑΚΑ 
Φαρμακευτικές ουσίες με αντισηπτική ή αντιφλεγμονώδη δράση περιέχονται σε 
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που χορηγούνται για την τοπική θεραπεία της 
στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα, δηλ. κυκλοφορούν κυρίως σε μορφές όπως 
καραμέλες, παστίλιες ή σπρέι, δρώντας κατευθείαν στην πάσχουσα περιοχή του 
λαιμού. Οι ουσίες αυτές μπορεί να συνδυάζονται στις συνθέσεις των προϊόντων και 
με ήπια αντιβιοτικά σε μικρή περιεκτικότητα, ώστε να προσφέρουν στο λαιμό και την 
αντιβακτηριακή τους δράση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
που μπορεί να δώσει ο φαρμακοποιός είναι: 
•  Η βενζυδαμίνη (benzydamine) δρα τοπικά ως αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό 

και ασκεί τοπική αναισθητική δράση στο στοματικό βλεννογόνο. Κλινικές μελέτες 
αποδεικνύουν ότι η βενζυδαμίνη είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία τοπικών 
στοματικών και φαρυγγικών ερεθιστικών διαδικασιών.

•  H χλωρεξιδίνη (chlorhexidine) είναι ένας αντιμικροβιακός αλλά και 
μεμβρανοδραστικός παράγοντας που καταστρέφει την εξωτερική μεμβράνη των 
Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων.

•  Η εξετιδίνη (hexetidine) είναι ένα τοπικής χρήσης φάρμακο με αντισηπτικές ιδιότητες, 
που δρα εναντίον πολλών μικροβίων και μυκήτων που ευθύνονται για τις λοιμώξεις 
της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας.

•  Η φλουρβιπροφαίνη (flurbiprofen) αποτελεί ένα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
παράγοντα με αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και αντιπυρετική δράση που χορηγείται 
κυρίως για προβλήματα στο λάρυγγα.

•  Η λυσοζύμη (lysozyme) είναι ένζυμο που χρησιμοποιείται συχνά για τη λύση 
βακτηριακών κυττάρων υδρολύοντας την πεπτιδογλυκάνη που υπάρχει στο κυτταρικό 
τοίχωμα. Έχει αντιλοιμώδη και αντισηπτική δράση και χορηγείται για την τοπική 
θεραπεία της στοματικής κοιλότητας.

IVIPROSIL   
ΑΠΌ ΤΗΝ BRADEX

Συμπλήρωμα διατροφής 
με αποχρεμπτικές και 
βλεννολυτικές ιδιότητες

Η Bradex κυκλοφορεί 
το Ivisposil, ένα 
πρωτοποριακό 
συμπλήρωμα 
διατροφής για τον 
παραγωγικό βήχα με 
εκχύλισμα φύλλων 
κισσού, σε μορφή 
διασπειρόμενων 
ταινιών για το 
στόμα. Στη σύγχρονη 
βοτανοθεραπεία, 
τα φύλλα κισσού 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων του αναπνευστικού 
συστήματος, καθώς ο κισσός έχει 
σπασμολυτική δράση, με ιδιαίτερα 
θετική επίδραση σε περιπτώσεις 
παραγωγικού βήχα, βρογχίτιδας και 
βρογχικού άσθματος.
Η μορφή του Ivisposil σε 
διασπειρόμενες ταινίες προσφέρει 
μεγάλη ευκολία στη χρήση του 
προϊόντος ανά πάσα στιγμή της ημέρας 
και σε οποιοδήποτε μέρος, καθώς 
δεν χρειάζεται να έχει κανείς και να 
αποθηκεύει το κλασικό μπουκάλι με το 
σιρόπι που έχουν τα άλλα αντιβηχικά 
προϊόντα. Οι ταινίες του Ivisposil 
διαλύονται αμέσως, με το που έρθουν 
σε επαφή με το σίελο της στοματικής 
κοιλότητας, απελευθερώνοντας τη 
δραστική ουσία του εκχυλίσματος των 
φύλλων κισσού στον οργανισμό.
Το Ivisposil δεν περιέχει αλκοόλη και 
συντηρητικά και είναι κατάλληλο για 
παιδιά άνω των 2 ετών.
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«Το πιο καινοτόμο
προϊόν φαρμακείου»

«Καλύτερος σχεδιασμός
συσκευασίας προϊόντος

φαρμακείου»
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www.bradex.gr


Οι φυσικές λύσεις για  
τον πονόλαιμο και το βήχα
Το νούμερο 1 συστατικό είναι το μέλι

Το μέλι αποτελεί τη βάση της συντριπτικής πλειονότητας των προϊόντων που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο για την ανακούφιση του πονόλαιμου και του βήχα. Γνωστό 
από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, το μέλι έχει ισχυρές μαλακτικές 
και αντισηπτικές ιδιότητες, καταπραΰνοντας τον ερεθισμό στο λαιμό και καταστέλλοντας 
ακόμα και τον επίμονο νυκτερινό βήχα. Επιπλέον δημιουργεί μια μεμβράνη που 
προστατεύει το βλεννογόνο από τους ερεθιστικούς παράγοντες και ευνοεί την 
ενυδάτωση της βλέννης, διευκολύνοντας τη φυσιολογική της απομάκρυνση.
 
Πρόπολη: το απολυμαντικό των μελισσών
Το επόμενο συνηθέστερο συστατικό των σκευασμάτων για τον πονόλαιμο και το βήχα 
είναι πάλι ένα προϊόν μέλισσας, η πρόπολη. Η χημική της σύσταση είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκη, καθώς σε αυτήν έχουν ανιχνευθεί περισσότερες από 300 χημικές ενώσεις, 
μεταξύ των οποίων φλαβόνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Οι ωφέλιμες για την υγεία 
ιδιότητές της συμπίπτουν με εκείνες του μελιού: έχει δράση αντιφλεγμονώδη, αντι-ιική, 
αντιμυκητιασική και αντιοξειδωτική. Επιπλέον στην πρόπολη έχει αποδοθεί και αντι-
ιισταμινική δράση, ενώ διεγείρει και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. 
 
Το φυτικό βασίλειο
Ξεχωριστή θέση επίσης στις συνθέσεις των φυσικών σκευασμάτων για τα ενοχλητικά 
συμπτώματα στο λαιμό έχουν τα φυτά και τα βότανα. Ο αριθμός των βοτάνων που είναι 
αποτελεσματικά στην καταστολή του βήχα και στην αντιμετώπιση του πονόλαιμου είναι 
εντυπωσιακός. Ξεχωρίζουν κυρίως για τις ισχυρές αποχρεμπτικές ιδιότητές τους.
 
Τα βότανα που συναντούμε συχνότερα είναι:
•  Ο μάραθος μαλακώνει το λαιμό και διευκολύνει την απόχρεμψη.
• Το θυμάρι, με αντισηπτική, αποχρεμπτική και επουλωτική δράση.
•  Ο ευκάλυπτος έχει αντιμικροβιακή δράση και διευκολύνει την αναπνοή, καταπραΰνει 

τον πονόλαιμο και το βήχα, ενώ χρησιμοποιείται ακόμα και στη χρόνια αποφρακτική 
αναπνευστική δυσχέρεια.

•  Ο γλυκάνισος με αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες βοηθάει στην αντιμετώπιση 
του ερεθισμού των άνω αναπνευστικών οδών και της βραχνάδας της φωνής.

•  Η γλυκόριζα είναι ένα σημαντικό βότανο της κινεζικής ιατρικής που χρησιμοποιείται 
σήμερα ακόμα και στη βρογχίτιδα.

•  Η αλθαία μειώνει τον ερεθισμό των βλεννογόνων, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει 
αντιφλεγμονώδεις και αποχρεμπτικές ιδιότητες.

•  Η μέντα χάρη στη μενθόλη δροσίζει τον ερεθισμένο λαιμό, ανακουφίζει από τον επίμονο 
βήχα, ενώ συμβάλλει και στην απομάκρυνση της βλέννας.

•  Ο κισσός έχει σπασμολυτική και βλεννολυτική δράση και χρησιμοποιείται κυρίως σε 
παραγωγικό βήχα αλλά και σε περιπτώσεις βρογχίτιδας και βρογχικού άσθματος.

•  Τα Βρύα Ισλανδίας χρησιμοποιούνται για την ενυδάτωση των βλεννογόνων του 
στόματος και του λαιμού, ανακουφίζοντας από τον ξηρό βήχα και τον ερεθισμό  
του λαιμού.

Πολλά από αυτά τα σκευάσματα πολύ συχνά συνδυάζονται με βιταμίνες και 
κυρίως τη βιταμίνη C, με μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος καθώς και άλλα 
βότανα όπως η εχινάκεια για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ώστε να 
καταπολεμηθεί έτσι και η αιτία που προκαλεί το βήχα και τον πονόλαιμο, 
προσφέροντας γρηγορότερη θεραπεία αλλά και πρόληψη.
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PULMOLL / ΑΠΟ ΤΗΝ 
PARAPHARM

Η συνταγή της φύσης 
αναλλοίωτη στο χρόνο

Οι παστίλιες Pulmoll με Μέλι & Μάραθο 
και οι Pulmoll με Γλυκόριζα & Μέλι 
μαλακώνουν και ανακουφίζουν το λαιμό 
και συνιστώνται σε άτομα με ερεθισμένο 
λαιμό και φάρυγγα, βραχνάδα και 
δυσκολία στη κατάποση.
• Pulmoll Μέλι & Μάραθο: Το μέλι 
αποτελεί εδώ και χιλιετίες ένα σπουδαίο 
φάρμακο της φύσης που ανακουφίζει 
τον πονόλαιμο χάρη στις αντιμικροβιακές 
ιδιότητές του, ενώ ο μάραθος περιέχει 
βιταμίνες A, B, C και έχει ηρεμιστική 
δράση. Αυτά τα δύο εξαιρετικά συστατικά 
μαζί με το αραβικό κόμμι βοηθούν στη 
φυσική αντιμετώπιση του κρυολογήματος, 
ενώ ανακουφίζουν αποτελεσματικά λαιμό 
και φάρυγγα. Είναι συμβατές με την 
ομοιοπαθητική.
• Pulmoll Γλυκόριζα & Μέλι: Περιέχουν 
εκχύλισμα γλυκόριζας, μέλι, μενθόλη 
και αραβικό κόμμι. Η γλυκόριζα διαθέτει 
καταπραϋντική και αντιφλεγμονώδη 
δράση, ενώ σε συνδυασμό με το μέλι, τη 
μενθολη και το αραβικό κόμμι βοηθούν στη 
φυσική αντιμετώπιση του πονόλαιμου και 
του βήχα. Περιέχουν επίσης αραβικό κόμμι.

Οι παστίλιες Pulmoll ξεχωρίζουν γιατί 
είναι οι πρώτες παστίλιες φαρμακείου σε 
μεταλλικό κουτί και βρίσκονται σε όλο τον 
κόσμο. Χαρακτηρίζονται για τη μεταλλική 
premium συσκευασία, που δεν είναι μόνο 
ελκυστική, αλλά διατηρεί τις παστίλιες 
ξηρές και καθαρές, ενώ είναι 100% 
ανακυκλώσιμη.
Δεν περιέχουν γλουτένη και λακτόζη.
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