
Složení:
1 pastilka obsahuje:
Lichenis islandici extractum spissum 100 mg (extrakt 
lišejníku islandského, 3,5 : 1, extrahováno vodou), což 
odpovídá 350 mg lišejníku islandského.
Althaeae radicis extractum spissum 30 mg (extrakt 
kořene proskurníku lékařského, 3 : 1, extrahováno 
vodou), což odpovídá 90 mg proskurníkového 
kořene.
 
Další složky: Maltitol, sorbitol, arabská guma, kyselina 
citrónová, bezinkové aroma, acesulfam draselný, karamel, 
tekutý parafín, bělený vosk, filtrovaná voda.

Neobsahuje fruktózu, laktózu, lepek, umělá barviva ani 
konzervační činidla.

Forma podávání a obsah:
20 pastilek  k rozpuštění v ústech

POKYNY K UŽÍVÁNÍ

Islandský lišejník a ibišek – rostliny s dlouhou 
tradicí
Užívání islandského lišejníku (Lat.: Lichen islandicus) 
při chrapotu a dráždění ke kašli má dlouhou tradici. 
Islandský lišejník pochází z  dalekého severu arktické 
tundry a patří k odolným lišejníkům. V lidovém lékařství 
se tyto rostliny označují také jako „plicní lišejníky“ 
nebo „plicník“, užívají se díky rostlinným slizům se 
zklidňujícím účinkem při dráždění dýchacích cest.
 
Vedle islandského lišejníku je i ibišek (Lat.: Althaea 
officinalis) odedávna znamenitá přísada do směsí 
proti kašli. Účinek ibišku zmírňující podráždění souvisí 
s jeho vysokým obsahem rostlinných slizů, které se 
vyskytují převážně v kořenu. Ibišek tudíž představuje 
ideální doplněk k islandskému lišejníku při chrapotu 
a dráždění ke kašli.

Příčiny dráždění sliznic
Zdravá sliznice v ústech a hrtanu je schopna se 
sama bránit mnoha choroboplodným zárodkům. 
Tato její schopnost ovšem trvá do té doby, dokud je 
sliznice zásobována dostatečnou vláhou. Při nízkých 
venkovních teplotách a suchém vzduchu z vytápění se 
velká část vláhy ztrácí. Velkou zátěž navíc představuje 
tabákový kouř a další škodlivé látky, například jemný 
prach. Přitom může docházet ke snazšímu uchycení 
dráždivých látek, jež následně vyvolávají obtíže.
 
Kromě těchto škodlivých vlivů prostředí vede 
k podráždění citlivých hlasivek intenzivní mluvení 
a zpěv. Důsledkem může být chrapot a dráždění ke kašli.

LUUF® Pastilky – dvojí ochranný účinek
LUUF® Pastilky s islandským lišejníkem a ibiškem mají 
dvojí ochranný účinek na podrážděné sliznice: Vysoce 
dávkované rostlinné složky vytvářejí při rozpuštění 
v ústech zvláčňující a ochranný film. Ten na sliznici 
v ústech a hrtanu spočívá jako balzám a chrání tak 
před chrapotem a drážděním ke kašli, a současně 
působí blahodárně podrážděný hrtan. LUUF® Pastilky 
s islandským lišejníkem a ibiškem navíc urychlují 
rychlé uzdravení a regeneraci postižené sliznice. 
Kromě toho rovněž předcházejí nástupu kašle.

 extra vysoké dávky islandského 
 lišejníku a ibišku
 s příchutí bezinky
 pro dospělé i děti

PASTILKY
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Výhody LUUF® Pastilky s islandským 
lišejníkem a ibiškem
• extra vysoké dávkování – obsahuje přírodní
 rostlinné extrakty 
• dvojí ochranný účinek prostřednictvím ideální,  
 osvědčené kombinace islandského lišejníku 
 a ibišku
• dodává sliznicím potřebnou vláhu
• pomáhá při chrapotu
• šetří hlasivky
• tlumí dráždění ke kašli
• bezinková chuť
• neobsahuje umělá barviva ani konzervační činidla
• ideální na cesty

Rozsah použití
LUUF® Pastilky s islandským lišejníkem a ibiškem 
se na základě své přirozeně ochranné funkce a díky 
tomu, že mají zklidňující účinek na dráždění v ústech 
a v oblasti hrtanu, užívají v těchto oblastech:
• Dráždění ke kašli a s tím spojené dráždění sliznic
 v ústech a hrtanu (katar)
• Chrapot a nadměrné přetěžování hlasivek
• Suchost v hrdle, které je důsledkem suchého 

vzduchu v místnosti (klimatizované nebo vytápěné 
prostory), výraznějšího množství cigaretového kouře 
nebo látek znečišťujících prostředí (např. jemný 
prach)

Způsob užívání a dávkování
Kdykoliv podle potřeby vícekrát denně 1 pastilku 
volně rozpustit v ústech. Děti od věku čtyř let: do 
pěti pastilek denně nechat volně rozpustit v ústech. 
Přípravek lze bez obav užívat během delšího časového 
období.

Pokyny k bezpečnému užívání
• Vzhledem k nebezpečí náhodného spolknutí 

se užívání pastilek u dětí mladších tří let 
nedoporučuje.

• Nejsou k dispozici žádné poznatky o užívání LUUF® 
pastilek na  s islandským lišejníkem a ibiškem během 
těhotenství a kojení.

• Neužívejte při přecitlivělosti nebo nesnášenlivosti 
některé ze složek.

• Obsažená sladidla sorbitol a maltitol mohou mít při 
nadměrné konzumaci projímavé účinky.

• V případě, že po několika dnech užívání nedojde
 ke zlepšení potíží, je třeba vyhledat lékaře.

Další informace
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Uchovávejte v suchém prostředí a při teplotě 
nepřesahující teplotu 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Výrobce
MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
2449, Lucembursko

Distribuce
APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH 
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Rakousko

Zdravotnický prostředek

Údaje aktuální k datu
červenec 2018
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