
Naše poslanstvo je pomagati ljudem pri preventivnem vzdrževanju 
zdravja in celovitem okrevanju. V podjetju PEKANA smo prepričani, da 
lahko svoje zdravje podpiramo na različne načine. Poleg 
zagotavljanja visokih farmacevtskih standardov pri proizvodnji 
homeopatsko-spagiričnih zdravil nam je pomemben sinergističen 
pristop v dobro ljudi na naraven, celosten način. 

Homeopatski kompleksi vsebujejo učinkovine v nizkih potencah in 
nimajo kontraindikacij niti neželenih učinkov, zato jih lahko uživa 
tudi bolj ranljiva populacija kot so mali otroci, nosečnice, kronični 
bolniki in starejši ljudje.
 
Proizvodnja homeopatskih kompleksov proizvajalca Pekana vključu-
je tudi spagirično obdelavo nekaterih učinkovin (označene so z * za 
imenom učinkovine). Spagirija je metoda, ki poleg homeopatskega 
potenciranja rastline, od koder izhaja njena homeopatska učinkovi-
tost, ohranja vitalno moč rastlin, kot tudi njen mineralni del, kar 
dodatno prispeva k učinkovitosti zdravila.

Opisana kombinirana homeopatska zdravila se uporabljajo za 
lajšanje stanj, ki jih pokrivajo homeopatske slike vsebovanih 
učinkovin in so navedene v klasični homeopatski literaturi (Vir: Keller, 
Greiner, Boericke, Clarke, Mezger).

Kombinirana homeopatska zdravila s premišljeno sestavo dosežejo 
sinergističen učinek v delovanju in so z jasno indikacijsko sliko in 
nizkimi potencami enostavna in varna izbira za samozdravljenje v 
lekarnah. Za dodaten nasvet povprašajte farmacevta z dodatnimi 
znanji iz homeopatije!

5 razlogov za izbor zdravila Infragil pri bakterijskih, virusnih in glivičnih 
okužbah:

1. Vsebnost homeopatske učinkovine China* za izčrpanost
Virologi poročajo, da cepivo klorokin proti malariji izboljša simptomatiko 
bolezni, ki jo povzroča korona virus. Učinkovina China* (iz katere je 
sintetiziran klorokin) je v homeopatiji znana remedija uporabna v stanjih 
izčrpanosti, ki se ji pridružuje visoka telesna temperatura in hud 
glavobol. China* je v homeopatskem kompleksu Infragil prisotna kot še 
posebej učinkovita, saj je njena izdelava oplemenitena na spagiričen 
način. 

2. Vsebnost homeopatske učinkovine Echinacea* za dvig odpornosti
Prav tako je v homeopatskem kompleksu spagirično oplemenitena 
homeopatska Echinaceja, ki skrbi za dvig imunosti. 

3. Vsebnost homeopatske učinkovine s specifičnim protivirusnim 
delovanjem
Homeopatski kompleks Infragil vsebuje homeopatsko učinkovino 
Vincetoxicum hirundinaria, ki ima močno protivirusno delovanje.

4. Vsebnost dodatnih homeopatskih učinkovin preizkušeno uporabnih 
pri okužbah
Zdravilo Infragil vsebuje še druge v homeopatiji zelo znane učinkovine 
dobrodošle v terapiji okužb (Ailanthus Altissima, Lachesis muta, 
Argentum nitricum).

5. Drenaža toksinov iz telesa 
Zdravilo Infragil vsebuje  tudi učinkovine, ki podpirajo drenažo toksinov iz 
telesa (Marrubium vulgare, Nasturtium officinale). 

V akutni situaciji priporočamo, da se zdravilo Infragil jemlje večkrat 
dnevno (do 6x) in sicer 5 kroglic ali pribl. 10 kapljic. Za dvig odpornosti 
priporočamo preventivno jemanje zdravila Infragil in sicer zjutraj in/ali 
zvečer 5 kroglic oz zjutraj in/ali zvečer pribl. 10 kapljic, do izpraznitve 
stekleničke.

INFRAGIL kroglice in peroralne kapljice
Izvor imena: IN (fection)=okužba FRAGIL = občutljivost

DIFOSS kroglice
Izvor imena: DIF (ficilis)= težka OSS (ifikacija) = rast zob, kosti

Predstavljamo razloge za izbor zdravila Difoss:

1. Blaženje krčev gladkega mišičja (kolike, PMS oz. bolečina ob menstru-
aciji..) 
Zdravilo Difoss vsebuje učinkovini Cuprum aceticum in Magnesium 
carbonicum, ki delujeta kot homeopatski spazmolitik. Vsebuje tudi 
učinkovino Peumus Boldo*, ki pospeši sekrecijo žolča in na tak način 
blaži kolike. Zdravilo Difoss je tako v pomoč v vseh spastičnih stanjih kot 
so kolike dojenčka, krči ob menstruaciji, žolčne kolike...

2. Umiritev in zvišanje praga bolečine
Zdravilo Difoss vsebuje eno najbolj poznanih homeopatskih učinkovin za 
otroke: homeopatsko kamilico Chamomilla recutita, za katero je znano, 
da umirja in blaži bolečino (npr. pri izraščanju zob, kosti in pri kolikah). 

3. Kvaliteta izraščajočih zob
V procesu izraščanja zob je izrednega pomena metabolizem kalcija, na 
katerega vplivata v zdravilu Difoss prav tako prisotni učinkovini Calcium 
carbonicum Hahnemanni in Calcium fluoratum. Omenjeni učinkovini 
prispevata k boljši kvaliteti in močnejši sklenini izraščajočih zob.

Jemlje se (do) 5 kroglic zdravila Difoss 3 x dnevno; v akutnem stanju, ko 
je prisotna močna bolečina, pa frekvenco jemanja povečamo na pribl. 6 
odmerkov dnevno. Kroglice se za lažje jemanje pri dojenčkih raztopi v 
nekaj vode in v brizgi ali po žlički odmeri v usta.



ITIRES peroralne kapljice
Izvor imena: ITI (s)=vnetje RES = retikuloendotelni sistem 

(sistem pomemben za “čiščenje” telesa)
4 razlogi za izbor zdravila Itires kot homeopatskega detoksa: 
 
1. Podpora vlogi  limfe v imunskemu sistemu
Limfni vozli (bezgavke) nameščeni vzdolž mezgovnic  vsebujejo B in T 
celice, ki so pomembne za imunski odziv telesa. Zdravilo Itires s 
podporo delovanju limfnih vozlov (Barium carbonicum, Scrophularia 
nodosa, Helianthemum canadense) podpre imunski sitem in tako 
preprečuje ponavljajoče se, kronične  okužbe (kronični bronhitisi, 
kronične angine, kronična vnetja ušes, kronični cistitisi, ponavljajoči 
se herpesi, bradavice...). 

2. Vsebnost homeopatske učinkovine Echinacea* za dvig odpornosti
Zdravilo Itires vsebuje  spagirično oplemeniteno homeopatsko 
Echinacejo, ki skrbi za dvig imunosti. 

3. Podpora delovanju limfe kot preventiva zastajanja vode v telesu
Limfa zbira tekočino, ki se v kapilarnem arterijsko venoznem prepletu 
iztisne iz kapilar  v ekstracelularni prostor (pribl. 3 l dnevno) in jo po 
mezgovnicah vrača v krvožilje. S podporo delovanju limfatskemu 
sistemu (Conium maculatum, Calcium jodatum) je zdravilo Itires 
učinkovito v preventivi zastajanja vode v telesu (edemi, limfedem, 
težke noge, krčne žile...) in je dobrodošlo tudi kot podpora limfni 
drenaži.

4. Drenaža toksinov
Zdravilo Itires vsebuje homeopatske učinkovine, ki podpirajo drenažo 
toksinov iz telesa (Gallium aparine, Juglans regia*). Stanja, ki kažejo 
na večjo prisotnost toksinov v telesu (alergije, kožne bolezni, 
kronične bolezni npr. borelioza, cepljenje, (poli)terapija z antibiotiki, 
glukokortikoidi, kemoterapija…pa tudi celulitis) kličejo po drenaži le 
teh in zdravilo Itires drenažo toksinov podpira.

Priporočamo (spomladansko in jesensko) “čistilno” kuro z 1 do 2 
odmerkoma po pribl. 10 kapljic zdravila Itires dnevno, v obdobju 4-6 
tednov oz. do izpraznitve stekleničke.

Predstavljamo razloge za izbor homeopatske kreme Flamyar pri poškod-
bah in pri bolečinah gibalnega aparata kot so npr: nateg, zvin, izpah, vse 
vrste modric, »musklfiber«, išias, artritis, pokostnica, revmatske 
bolečine..., krema pa je učinkovita tudi pri vbodih insektov in klopov. 
 
1. Celjenje poškodb in hematomov
Zdravilo Flamyar vsebuje homeopatsko učinkovino Arnica montana*, ki je 
v homeopatiji in v ljudski medicini znana kot učinkovito sredstvo za 
celjenje ran in za resorpcijo hematoma. Vsebuje tudi učinkovino Bellis 
perennis*, ki celi globje rane in učinkovino Ledum palustre, ki blaži 
posledice poškodbe očesa z izlivom krvi v oko in posledično modrico. 
Učinkovina Ruta graveolens* pa je nepogrešljiva pri celjenju vezivnih tkiv 
(kite, tetive); npr pokostnice kot tipične tekaške poškodbe.

2. Bolečina gibalnega aparata (vključno z »muskelfibrom«)
Znano je, da homeopatska učinkovina Rhus toxicodendron (drugo ime za 
učinkovino Toxicodendron quercifolium), ki jo vsebuje homeopatska 
krema Flamyar zmanjša bolečino v stanjih okorelosti, ki ji gibanje 
navadno dobro dene. Flamyar vsebuje tudi znano homeopatsko učinkovi-
no Bryonia*, ki pomaga lajšati tisto vrste bolečine, ki ji prija le počitek.

3. Revmatske bolečine in artritis
Obe zgoraj navedeni učinkovinii Rhus Toxicodendron in Bryonia* sta 
učinkovini, ki se najpogosteje uporabljata pri homeopatskem zdravljenju 
revmatizma. Pri revmatskih bolečinah v členkih prstov in pri stanjih 
mravljinčenja in gihta je zelo učinkovita učinkovina Ledum, stanje vnetja 
kitne ovojnice lajša učinkovina Guajacum, poškodbe medvretenčnih 
ploščic in spastičnih revmatskih stanj pa nagovarja učinkovina Viscum 
album*.

4. Preventiva in blaženje posledic pikov insektov in klopov
Ledum palustre je znana homeopatska učinkovina, ki blaži neprijetne 
posledice vgrizov in vbodov ter pikov komarjev in klopov, srbenje pa 
učinkovito lajša Rhus toxicodendron.

Kremo Flamyar se po potrebi (večkrat dnevno) namaže na prizadeto 
mesto. Za še boljši učinek se namazano mesto ovije s plastično folijo za 
živila, kar izboljša absorpcijo učinkovin. Krema Flamyar je s svojim 
lokalnim delovanjem in topikalno uporabo učinkovita in zelo smiselna  
nadgradnja vsem peroralnim terapijam poškodb in bolečin, izrazito 
dodano terapevtsko vrednost pa ima za otroke in športnike. 

FLAMYAR krema
Izvor imena: (in) FLAM (mare)= vnetje; MY (algia)=mišična bolečina; 

AR (tritis)=vnetje sklepov
Homeopatske kapljice Otidolo so dobrodošla pomoč pri vnetju ušesa 
(virusnega, bakterijskega ali glivičnega izvora)  in posledičnih bolečinah 
v ušesu. Vsebujejo skupek homeopatskih učinkovin, ki se v svojem 
delovanju dopolnjujejo. 
 
Atropa beladonna*  preizkušeno pomaga pri kljuvajočih bolečinah. 
Chamomilla recutita zviša prag bolečine in umiri in je eno najbolj 
prepoznanih zdravil za otroke v homeopatiji. 
Echinacea* dvigne imunsko odpornost. 
Phytolacca americana stimulira pretok limfe in se pogosto uporablja pri 
bolečinah v žrelu, ki streljajoče sevajo v ušesa. 
Plantago major* je že v ljudski medicini znan rastlinski antibiotik. 
Za Pulsatillo pratensis* pa je znano, da med drugim nagovarja bolečine v 
ušesih, ki so posledica mraza in prepiha. 
 
Pri otrocih z otitisom, ki je posledica kopanja, je priporočljivo, da se 
kapljice aplicira pred kontaktom z vodo, kot preventivo bazenskega 
otitisa. 
Homeopatske kapljice Otidolo so učinkovite tudi pri preventivi in lajšanju 
vnetja ušes, ki se pojavi pri vodno-vetrovnih športih (plavanje, jadranje, 
surfanje), pomagajo pa tudi hišnim ljubljenčkom.
Poročajo pa tudi, da se kapljice, ki so sicer namenjene aplikaciji v uho, v 
določenih primerih lahko zaužijejo peroralno.  Zaradi vsebnosti učinkov-
ine Atropa belladonna in Chamomilla, peroralno zažite kapljice pomagajo 
npr. pri sončarici in pri kljuvajočih glavobolih (migrenski glavobol).

V uho se večkrat dnevno aplicira 1-3 kapljice homeopatskega zdravila 
Otidolo. Po odprtju stekleničke se le to hrani v hladilniku; pred ponovno 
aplikacijo v uho pa se stekleničko ogreje na sobno temperaturo.

Zastopnik za Slovenijo:
Pharmana d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana

info@pharmana.si, www.pharmana.si 

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 

OTIDOLO kapljice za uho
Izvor imena: OTI (tis) = vnetje ušesa ; DOLO(r) = bolečina


