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LUUF® torokpasztilla izlandi zuzmóval 
és fehérmályvával 20 db
orvostechnikai eszköz

A LUUF® torokpasztillában izlandi zuzmó és fehérmályvagyökér 
különlegesen magas hatóanyag-tartalmú kivonata található. A 
cukormentes pasztillák kellemes bodza ízűek, nem tartalmaznak 
színező- és tartósító anyagokat. A LUUF® torokpasztilla használata 
rekedtség és köhögési inger esetén és az ezzel járó nyálkahártya-
irritáció esetén ajánlott. A hangszálak túlerőltetése esetén is jótékony 
hatású lehet, valamint száraz szobalevegő, erős cigarettafüst vagy káros 
környezeti hatás miatt kialakult torokszárazság kezelésében nyújthat 
segítséget. A szopogató tabletta izlandizuzmó-tartalma elősegíti a 
nyálképzést, így játszik szerepet a köhögési inger csillapításában. 

 Alkalmazása, a félrenyelés veszélye miatt, 
 3 éves kor alatt nem ajánlott

 Köhögési inger és az ezzel járó nyálkahártya-irritáció,

 Rekedtség, hangszálak túlerőltetése és torokszárazság esetén 

 Magas hatóanyag-tartalom (350mg izlandi zuzmó, 
 90mg fehérmályva)

 Kellemes bodza íz

Gyártó: 
MPC International S.A.26. Boulevard Royal, 2449 Luxemburg

Forgalmazó: 
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH Roseggerkai 3, 8010 Graz, Ausztria, 
Volmix kft., 1146 Budapest, Thököly út 76, Tel.: 06 (1) 383 3252, www.volmix.hu
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Baby LUUF® illóolajos kenőcs 
hagyományos növényi gyógyszer

30g

Kinder LUUF® balzsam 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény 

30g

A már jól ismert bedörzsölő balzsam új összetételének kialakításakor 
még inkább figyelembe vették a csecsemők érzékenységét. Hatóanyag-
kombinációja a kakukkfűolaj, eukaliptuszolaj és a tengerparti fenyőből 
származó terpentinolaj hatékonyan és biztonságosan alkalmazható. 
Kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott 
javallatokra alkalmazandó, úgymint meghűléses betegségekben, 
köhögés, nátha, torokgyulladás külsőleges kezelésére.

 Ajánlott 6 hónapos kortól 2 éves korig

 Levomentolt nem tartalmaz

 Meghűléses betegségek, köhögés, nátha, 
    torokgyulladás külső kezelésére 

 Egészségpénztári számlára elszámolható

Alkalmazása:
Naponta 2-3 alkalommal, de legalább reggel és este, életkortól függően 2,5 – 5 cm³ 
(kb. 1 púpozott mokkáskanál) kenőcsöt kell a gyermek hátán és mellén bedörzsölni. 
A hatást fokozza, ha a gyermeket előmelegített trikóba vagy törölközőbe takarjuk és 
lehetőleg ½ - 1 órán át ágymelegben tartjuk. 

Összetétel:
A készítmény hatóanyagai: 1 g kenőcs tartalma: 40 mg tengerparti fenyőből 
származó terpentinolaj, 15 mg eukaliptuszolaj, 10 mg kakukkfűolaj.
Egyéb összetevők: fehér vazelin, szilárd paraffin, ciprusolaj, majoránnaolaj, 
szerecsendió olaj.

A bedörzsölő balzsam meghűléses betegségek, a köhögés, a nátha, a 
torok- vagy hörgőgyulladás esetén nyújt gyengéd és gyors segítséget. 
Hatóanyagai gyógyszerkönyvi minőségű illóolajok. A nyak, mell és hát 
bedörzsölése során a balzsamok kettős hatása bontakozik ki. Egyrészt 
felszívódnak a bőrön keresztül, ezáltal fokozzák a vérellátást, ami meleg 
érzetet kelt az adott területen. Másrészt a test melege által fejtik ki kedvező 
hatásukat: a légutakban letapadt nyákot feloldják, elfolyósítják, így lehetővé 
teszik annak könnyebb felköhögését. Az illóolajok enyhe görcsoldó hatása 
révén csökken a köhögési inger és a légzés is könnyebbé válik. 

 Ajánlott 3 éves kortól

 Inhalálásra 6 éves kortól alkalmazható

 Meghűléses betegségek, köhögés, nátha, torokgyulladás 
 külső kezelésére szolgáló bedörzsölő balzsam

 Kiegészítő kezelésként ajánljuk légcsőhurut, hörghurut esetén

 Egészségpénztári számlára elszámolható

Alkalmazása:
• Külsőleg 3 éves kortól:

naponta 2–szer, reggel és este, életkortól függően 2,5-5 cm3 (kb. 1 púpozott 
mokkáskanál) balzsammal bedörzsölni a gyermek nyakát, mellét, hátát és lehetőleg 
előmelegített trikóval vagy törölközővel befedni. A balzsam alkalmazása után a 
gyermeket lehetőleg fél-egy órán keresztül ágy-melegben kell tartani.

• Inhalálásra 6 éves kortól: 
Mogyorónyi mennyiségű balzsamot tegyen forró vízzel telt edénybe, és gőzeit pár 
percig – mélyeket lélegezve – lélegezze be a gyermek.

Összetétel:
A készítmény hatóanyagai: 1 g balzsam tartalma: 50 mg racém kámfor, 50 mg 
tengerparti fenyőből származó terpentinolaj, 27,5 mg levomentol, 15 mg eukaliptuszolaj, 
7,5 mg szerecsendióolaj, 7,5 mg cédrusolaj, 2,5 mg timol. 
A készítmény segédanyagai: fehér vazelin és szilárd paraffin.

A Baby Luuf és Kinder Luuf forgalomba hozatali engedélyének jogosultja és a gyártó:
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH, Roseggerkai 3, 8010 Graz, Ausztria

Magyarországi képviselet:
Volmix kft., 1146 Budapest, Thököly út 76, Tel.: 06(1) 383 3252, www.volmix.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a 
betegtájékoztatót vagy kérdezze meg gyógyszerészét! 
Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való 
alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

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