ילדים/תינוקות

מינון

דליה קרם | dalia cream
קרם החתלה על בסיס תמציות צמחים ושמנים למניעה וטיפול באדמומיות
למריחה לפי הצורך.

מינון

גליקול פורטה | GALICOL FORTE
לפי השיטה ההומאופתית -עוזר בשיפור מצבים של גזים עקשניים.
 5טיפות לפני כל ארוחה ואם עדיין יש גזים לאחר הארוחה 5 .טיפות כל רבע שעה עד להטבה.

מוצר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת

מינון

דיאקיד | DIAKID
לפי השיטה ההומאופתית -לשיפור הרגשה בזמן שלשולים מימיים לעיתים קרובות
מלווים בהקאות.
 5טיפות כל שעה עד הטבה :בהטבה לרדת ל 5-טיפות  4פעמים ביום עד שהכל עובר.

מינון

טיפות גליגם | GLIGUM DROPS
לפי השיטה ההומאופתית-לשיפור ההרגשה בזמן כאבים של צמיחת שיניים המלווים
בכאבים  /חום גבוה  /אי שקט ושילשולים
 10טיפות  3פעמים ביום.

מינון

דרוזגל | drosegal syrup
סירופ לשיעול יבש בשילוב תמציות צמחים והומאופטיה
כפית  3-4פעמים ביום

מינון

דרוזגל צ’ס | drosegal chess
סירופ בשילוב תמציות צמחים והומיאופתיה לשיפור ההרגשה בשיעול לח ומעודד כיוח
כפית  3-4פעמים ביום

מינון

סינה קיט | cina kit
ערכה הומאופתית לשיפור המצב כשיש תולעים
 -santoninשלושה גלוב’  3פעמים ביום ל 3ימים ולהמשך עם
 -cina compשלושה גלוב’ פעמיים ביום לשבועיים

מינון

קפסי גל | CAPSI GAL
לפי השיטה ההומאופתית -לשיפור ההרגשה בזמן כאבים/דלקות ונוזלים באוזניים
 10טיפות דרך הפה 4 ,פעמים ביום

מינון

אליום ספא קומפ | ALLIUM CEPA Comp
לפי השיטה ההומאופתית -לשיפור ההרגשה בזמן נזלת מימית /עיניים דומעות/
התעטשויות
 3-5גלוב׳ (או  10טיפות) כל חצי שעה עד להטבה ,להמשיך  3גלוב׳  3פעמים ביום

מינון

סירופ דפנדר קיד | SYRUP
לחיזוק מערכת החיסון .מניעה :כפית פעם ביום .טיפול :כפית  3פעמים ביום.

מינון

לייס אויל (טיפול בכינים) | LICE OIL
למרוח על השיער ,להשאיר למשך  20דק’ ולסרק .לחזור על הפעולה במשך  4ימים רצופים
לאחר  4ימים לחזור על הטיפול .למניעה :למרוח מעט מאחורי האוזניים יום-יום.

הגליל  -החופש לבחור

בהתאם לידע מצטבר משנת  1935בבית מרקחת הגליל
מעבדה לרקיחת רמדיס הומאופטיות ,צמחי מרפא וארומותרפיה.
הכנות רוקחיות עפ”י מירשם ,דר’ האושקה ותוספי מזון.
צוות בית מרקחת הגליל (הומגליל) המיומן והאדיב ישמח לעמוד לשירותכם:
רח’ בן יהודה  ,80תל-אביב | טל | 03-5223358 .פקס03-5279624 :
לרכישה אונלייןwww.hagalil-pharmacy.com :
מיילhagalilpharmacy@gmail.com :
מוצר הומאופתי הינו ללא התוויה רפואית מאושרת .יש להיוועץ ברופא או רוקח טרם השימוש בתכשיר
ובמידה שסימני המחלה לא עוברים או מוחמרים .אין בטיפולים המוצעים להוות תחליף לטיפול תרופתי.
אין להפסיק טיפול תרופתי .תכשירים הומאופטיים עשויים להכיל לקטוז/אלכוהול וחומרים נוספים.

הריון

במהלך  9חודשים נרצה לעזור בשיפור ההרגשה שלך.
נשמח ליעץ באופן אישי ולהמליץ על מוצרים יעילים ובטוחים לשימוש בתקופה זו.

(צמחי)

מינון

| HEMOGAL
המוגל
טחורים פנימיים או חיצוניים
משחה :לשימוש חיצוני ,למרוח עד  3פעמים ביום.
נרות :נר לפני השינה.

HEMOGAL DROPS
 10טיפות   3פעמים ביום
לשיפור הרגשת הכאבים
ולכיווץ הטחורים.

מינון

שמן גוף שיזף הבר | blackthorn oil
מצמצם נראות של סימני מתיחה שנגרמים בעיקר לאחר הריון ומתנודות במשקל הגוף.
שמן :לשימוש חיצוני ,למרוח עד  3פעמים ביום.

הכנה ללידה

אנו מציעים מגוון מוצרים הומאופתיים המכינים את הגוף ללידה

אנו מאחלים לך לידה קלה ומהירה!
לידה קל | LEDA KAL

מוצר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת

מינון

מינון

לפי השיטה ההומאופתית -תומך בקיצור זמן הלידה ויסות התכווצויות הרחם
ומשפר הרגשה בלידה.
החל משבוע  20 :37טיפות פעם ביום.
שבוע  20 :38טיפות פעמיים ביום.
שבוע  20 :39-40טיפות  3פעמים ביום
לאחר הלידה לחזור ל 20-טיפות פעמיים ביום למשך שבועיים.
לידה גל | LEDA GAL
תערובת תמצית צמחים לתמיכה בהכנת הרחם והעובר ללידה קלה ולחיזוק
שרירי הרחם.
החל משבוע  40 :36טיפות פעמיים ביום בחצי כוס מים.
חליטת תה 2 :כפיות על כוס מים רותחים ,להשרות ,לסנן ולשתות פעמיים ביום.
קאולו גל | CAULO GAL
לפי השיטה ההומאופתית -עזרה בוויסות התכווציות הרחם ,תמיכה לזירוז הלידה
משבוע  :40לקחת  5גלוב׳  3פעמים ביום וכל שעה מרגע תחילת הצירים.

סופט אויל | SOFT OIL
תומך בהכנת האזור והקטנת הסיכוי לחתך או קרעים.
משבוע  ,37לעסות את החיץ כל ערב( .מתאים גם לעיסוי התינוק לאחר הלידה)

לא להאמין אבל את כבר אחרי הלידה!
אנו מציעים מגוון מוצרים הומאופתיים וצמחיים יעילים במיוחד לקיצור תקופת ההחלמה והתחזקות מהירה.
הומאופתיה היא שיטת טיפול בטוחה ,ללא תופעות לוואי המאפשרת המשך הנקה ללא השפעה על
תינוקך ויצירת סביבה מאוזנת עבורו.

מינון

מוצר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת

מינון

רובינה קומפ’ | robinia Comp
לפי השיטה ההומאופתית -תכשיר להקלה על הצרבת -שריפה באיזור הגרון,
החזה או הושט המתחילה לאחר האוכל ,בזמן שכיבה ,וכו׳.
 3גלוב׳  3-4פעמים ביום במציצה מתחת ללשון

מינון

מינון

אחרי הלידה

מוצר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת

מינון

וומגל | VOMGAL
לפי השיטה ההומאופתית -לשיפור הרגשה של בחילות  /הקאות בזמן הריון.
 5גלוב׳ כל  10דקות עד להטבה
לאחר הטבה לקחת  5גלוב’  4פעמים ביום.

מינון

שמן לידה | LEDA OIL
מרגיע ומעניק תחושת נינוחות ,לעיסוי בזמן ההריון ובזמן ההמתנה ללידה.
משבוע  ,37לעסות גב תחתון ,בטן וירכיים פעם-פעמיים ביום.

מינון

מינון

מינון

מינון

ארניקה | ARNICA
ARNICA Comp
לפי השיטה ההומאופתית -משפר את ההרגשה בכאבים
לפי השיטה ההומאופתית-
וטראומה .תומך באיחוי מהיר של הרקמות וכלי הדם.
תומך בכאבים ואיחוי
לידה :בזמן הלידה לקחת במרווחים של כשעה 3 ,גלוב׳ .תפרים לאחר ניתוח קיסרי.
אחרי הלידה :כל  3שעות למניעת כאבים וריפוי מהיר 3 ,גלוב׳.
ספריי קלנדין | CLANDIN SPRAY
תערובת תמציות צמחים לחיטוי ,ריפוי והקטנת נפיחות.
מאוד מומלץ לרסס את אזור החתך ו/או על התחבושות בספריי זה.
סטיג’ס ג’ל | STICHES GEL
למקרה של תפרים הן בלידה קיסרית או רגילה ,מומלץ מאוד למריחה
על אזור התפרים לריפוי מהיר ,הקלה על כאבים ומניעת הצטלקויות.
למריחה 3 :פעמים ביום.
ויטאלין גל | VITALIN GAL
חליטת תה  /תמציות צמחים ,עוזר בהגברת ייצור החלב.
טיפות 30 :טיפות  4פעמים ביום ,למהול ב 1/2 -כוס מים.
תה 2 :כפיות תה לכוס מים רותחים ,להמתין  10דק׳ ,לסנן ולשתות  3-4פעמים ביום.
ויטאלין הום | VITALIN HOM
לפי השיטה ההומאופתית -עוזר להגברת ייצור החלב בזמן הנקה.
 5גלוב׳  4פעמים ביום.

מינון

ברס גל | BREAS GAL
לפי השיטה ההומאופתית -משפר ההרגשה בזמן גודש בחזה  /חזה אדום  /נפוח  /כואב
במגע.
 5גלוב׳ ( 10טיפות) כל שעה עד להטבה .לאחר ההטבה  5גלוב׳ ( 10טיפות)  4פעמים ביום.

מינון

מאמא קרם | MAMA CREAM
פטמות סדוקות  /כואבות  /רגישות למגע.
למריחה ועיסוי החזה והפטמות .הערה :יש לנגב את הפטמות לפני כל הנקה.

