MINŐSÉG A GYÓGYSZERTÁRBÓL

Orbáncfű

425 mg kemény kapszula

Összetétel kapszulánként: 425 mg orbáncfű száraz kivonat
(Hypericum perforatum L. herba)
Alkalmazási területek: enyhe depresszió kezelésére szolgáló orvosi
rendelvény nélkül is kiadható növényi gyógyszer

Dr. Böhm® Orbáncfű 425 mg
kemény kapszula

Adagolás: 18 éven felüli felnőtteknek napi 1-2 kapszula, amelyet
szétrágás nélkül, bőséges folyadékkal kell bevenni étkezéskor.
Tartalom: 30 db kemény kapszula.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa
el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Nyugtalan, lehangolt?

ÚJRA JÓKEDVŰEN A
TERMÉSZET EREJÉVEL!

- Minőséggarancia

a szorongást
a motivációvesztést
az ideges nyugtalanságot

A
így garantálja a legjobb minőséget:
• Gyártás a legmagasabb gyógyszeripari standardok szerint
(nemzetközi GMP-tanúsítvány – Good Manufacturing Practice)
• Szigorúan ellenőrzött, nagy tisztaságú alapanyagok használata
• Hagyományos ismereteken és a legújabb kutatásokon alapuló
egyedülálló receptúrák
• Minőségi gyógyszerforma a leghatékonyabb védelem, az eltarthatóság
és a hatóanyagok tolerálhatósága érdekében
• Ésszerű adagolás optimális biológiai hasznosulással
• Ideális allergiások és érzékeny páciensek számára:
nincsenek rejtett segédanyagok, általában vegán, nem tartalmaz
mesterséges azoszínezékeket, valamint laktózt, fruktózt,
élesztőt és glutént
• Minőségi termékként csak gyógyszertárban kapható

– minőség, amely bizalmat teremt.
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HU

a lehangoltságot

Az Apomedica cég
márkája az intenzív fejlesztés,
a hagyomány és a legmagasabb termékminőség jegyében jött létre. A Dr.
Friedrich Böhm által Graz-ban alapított, GMP minősítéssel rendelkező
modern gyógyszergyártó vállalat 1968 óta áll az egészséges életmód
szolgálatában.

4674/2 július 2016.

Segít leküzdeni az enyhe depressziót
és az azzal járó tüneteket, így
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Orbáncfű:
hagyományokkal rendelkező
gyógynövény

Orbáncfű 425 mg
kemény kapszula

Az orbáncfű közel 2000 éve ismert, így a legrégebbi
gyógynövények egyike. A középkorban felismerték,
hogy az orbáncfű virága és rügye jótékony hatású
lehangoltság esetén. Paracelsus „melankolikus
gondolatok” ellen alkalmazta. Az orbáncfű azon
kevés növények közé tartozik, amelyet a Nappal
hoznak összefüggésbe. Angolszász nyelvterületen
„Szent János fűnek” nevezik, mivel virágzása a június
21-i napfordulóra, Keresztelő Szent János ünnepéhez
közel esik (június 24.).

segít leküzdeni az enyhe depressziót, és az azzal járó
tüneteket, így a kedvetlenséget, a nyomott hangulatot,
az ideges nyugtalanságot, a motivációvesztést és a
lehangoltságot
gyógyszerkönyvi minőségű, értékes orbáncfű kivonatot
tartalmaz
adagolás az aktuális tudományos ajánlások szerint
csak 1-2 kapszula naponta

Jó közérzet természetesen!

a függőség kialakulásának kockázata nélkül

A Dr. Böhm® Orbáncfű 425 mg kemény kapszula
gyógyszerminőségű, a virágzás idején begyűjtött
és kíméletesen szárított orbáncfüvet tartalmaz
optimális adagolásban. Így már napi egy kapszula
is enyhíti a lehangoltság, a motivációvesztés, a
kedvetlenség és az ideges nyugtalanság tüneteit. Az
orbáncfű különleges biokémiai hatásmechanizmusa
révén szabályozza az agy különböző ingerületátvivő
anyagait, így pl. a szerotoninszintet, ezáltal a tünetek
javulását eredményezi. A szerotonin döntően felelős
a jó közérzetért. Ezenfelül állapotának javulásához
hozzájárulhat, ha Önhöz közel álló emberekkel
beszélget. A friss levegő és a megfelelő mennyiségű
mozgás szintén jót tesz a közérzetének!

növényi gyógyszer
hatása folyamatosan alakul ki a kezelés első 4 hete alatt
szedése általában 6 hétig javasolt, amely az orvossal
történt egyeztetés alapján meghosszabbítható

Újra jókedvűen a
természet erejével
Mindenki ismeri az olyan depressziós állapotokat, mint
a lehangoltság és a motivációvesztés. Ezek kialakulhatnak
magánéleti problémák, életkörülmény-változás, betegség
miatt, de akár szezonális jelleggel is (pl. télen a túl
kevés napsütés miatt). Olykor felismerhető ok nélkül is
előfordulhat tartós lehangoltság. Ilyenkor ajánlott tenni
valamit ez ellen.

Bizonyított növényi erő
Ha a tünetek hatással vannak a mindennapokra és
az életminőségre, a növényi gyógyszerek – mint
az orbáncfű – segíthetnek. Az orbáncfű számos
összetevője gyógyító hatású, amelyek összjátéka javítja
a közérzetet. Amennyiben súlyos lehangoltságban,
mély levertségben, folyamatos szorongásban szenved,
forduljon orvoshoz.

Gyártó: Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH,
8010 Graz, Roseggerkai 3, Ausztria, www.apomedica.com
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