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Imate nahod, 
čutite pritisk v glavi?

NOVO

Primernejše pri nahodu.



Sinupret®
Sinupret® je naravno zdravilo s kombinacijo petih zdravilnih 
rastlin: rumeni svišč, cvet jegliča s čašico, zel kislice, cvet črnega 
bezga in zel navadnega sporiša. 

Sinupret® razredči sluz, ki se hitreje izloči iz dihal. Sinusi so tako 
spet prehodni in glavobol preneha. Vnetje nosne sluznice se 
umiri, zato kmalu lahko lažje dihamo skozi nos. Z uporabo 
zdravila Sinurpet® že ob nahodu lahko preprečimo zaplete.

Praktični primeri uporabe zdravila Sinupret

Pri prvih znakih nahoda, da 
preprečimo zamašitev nosu.

Kadar imamo že zamašen nos - 
z namenom odmašitve, zmanjšanja 
vnetja in oteklosti sluznice.

Za preprečitev vnetja sinusov.

Kadar imamo že vnete sinuse (akutni 
sinuzitis) ter čutimo pritisk v glavi - z 
namenom odmašitve, vzpostavljanja 
prehodnosti dihal in olajšanja simptomov.

Za blaženje simptomov kroničnega vnetja 
sinusov (kronični sinuzitis) ob zdravilih, 
ki jih predpiše zdravnik.



Zdravilo Sinupret® je na voljo:

POMEMBNO!
Kapljic Sinupret® ne nanašamo v nos, temveč jih nakapljamo v kozarec vode in 
popijemo. Zato delujejo na celotno sluznico v nosu in sinusih, neodvisno od tega, 
kako močno so zamašeni. Pri tem ne dražijo nosne sluznice in jih lahko 
uporabljamo dalj časa.

Če vam zdravnik ni predpisal drugače, jemljite zdravilo 7–14 dni. Če znaki bolezni 
trajajo dlje kot 14 dni ali se pojavljajo občasno, se posvetujte z zdravnikom.

        Zdravilo je na voljo brez recepta v lekarnah.

Sinupret kapljice

v obliki peroralnih kapljic, ki jih nakapate v vodo in popijete,

v obliki tablet dveh različnih jakosti.

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let

Otroci od 6. do 11. leta

Otroci od 2. do 5. leta

3x dnevno po 50 kapljic

3x dnevno po 25 kapljic

3x dnevno po 15 kapljic

Sinupret tablete (osnovna jakost)

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let

Otroci od 6. do 11. leta

3x dnevno po 2 tableti

3x dnevno po 1 tableto

Sinupret BNO tablete (večja jakost za enostavnejše odmerjanje)

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let 3x dnevno po 1 tableto

NOVO

Zdravilo Sinupret lahko predpiše 

zdravnik na beli recept.



Sinupret®

Lajša nahod.

Odpira zamašen nos.

Zmanjšuje pritisk v glavi.

Zdravilo proizvaja: Bionorica SE, Nemčija

Imetnik dovoljenja za promet:
Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, telefon: 01/524-02-16

Spletna stran: www.farmedica.si
E-pošta: nasveti@farmedica.si

Če imate vprašanja o samozdravljenju in zdravilih rastlinskega izvora, vam 
bomo z veseljem odgovorili nanje. Lahko nam jih pošljete po pošti na naslov 

Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov 
nasveti@farmedica.si. Lahko pa nas pokličete na telefon 01/524-02-16.

NOVO

Svetoval/-a vam je

vaš partner pri zdravju


