Uitwendig - huid
BENZOYLPEROXIDE PCH 5% 100G
Remt de ontstekingsverschijnselen die voorkomen bij puistjes. Daarnaast remt het de groei van de bacterie die
mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van puistjes

BENZOYLPEROXIDE PCH 10% 100G
Bij de behandeling van acne vulgaris is benzoylperoxide het middel van eerste keus.

ACICLOVIR KOORTSLIPCREME 50MG/G
Aciclovir koortslipcrème 50 mg/g wordt aangebracht op de huid ter behandeling van een koortslip veroorzaakt door het herpes simplex virus.

MICONAZOL APOTEX STROOIPOEDER 20MG/G 20G
Te gebruiken bij infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazolnitraat gevoelige
schimmels en gisten.

MICONAZOL APOTEX ANTISCHIMMEL CREME 20MG/G 30G
Te gebruiken bij infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazolnitraat gevoelige schimmels en gisten.

WRATTENTINCTUUR APOTEX 2ML
Medisch hulpmiddel voor wratbehandeling voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen

Vitaminepreparaten
VITAMINE B COMPLEX APOTEX 50ST
Vitaminepreparaat

VITAMINE B COMPLEX FORTE APOTEX 50ST
Vitaminepreparaat

THIAMINE HCL 25MG CAPSULE, 100ST
Voedingssupplement Vitamine B1

VITAMINE B6 100MG PYRIDOXINE 100ST
Vitamine B6 preparaat

VITAMINE C APOTEX TABLET 500MG 30ST
Ondersteunt de weerstand en heeft een positieve invloed op het immuunsysteem.

VITAMINE D DRUPPELS PCH AQ 400IE 25ML
Vitaminepreparaat

VITAMINE D APOTEX KAUWTABLET 400IE 90ST
Vitamine D fruit 10 mcg kauwtablet (400 IE)

Ademhaling – hoesten – verkouden
ZOUTOPLOSSING APOTEX NEUSSPRAY 8MG/ML 15ML
Apotex Zoutoplossing spray Voor gebruik bij verkoudheid of verstopte neus.

ACETYLCYSTEINE APOTEX BRUISTABLET 200MG 20ST
Wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucovidose
(taaislijmziekte), en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp en de bronchiën).

XYLOMETAZOLINE HCL APOTEX NEUSSPRAY 1MG/ML 10ML
Xylometazoline vermindert de zwelling van slijmvliezen in de neus bij neusverkoudheid en een verstopte neus door een langdurig ontstoken
neusslijmvlies. Soms bij bloedneuzen.

XYLOMETAZOLINE HCL APOTEX NEUSSPRAY 0,5MG/ML 10ML
Xylometazoline vermindert de zwelling van slijmvliezen in de neus bij neusverkoudheid en een verstopte neus door een langdurig ontstoken
neusslijmvlies. Soms bij bloedneuzen.

ACETYLCYSTEINE APOTEX BRUISTABLET 600MG 20ST
Te gebruiken bij: aandoeningen van de luchtwegen waarbij vastzittend slijm het ophoesten ervan bemoeilijkt.

BROOMHEXINE HCL APOTEX 8MG/5ML 150ML
Broomhexine maakt het vastzittende slijm in de longen minder taai en daardoor kunt u dit slijm gemakkelijker ophoesten. U kunt daardoor gemakkelijker
ademhalen

NOSCAPINE APOTEX HOESTDRANK STROOP 1MG/ML 300ML
Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest

CETIRIZINE APOTEX TABLET 10MG 30ST
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten die
- een seizoensgebonden overgevoeligheid van het neus- en/of oogslijmvlies hebben voor stuifmeelkorrels (“hooikoortsverschijnselen”)
- een niet-seizoensgebonden overgevoeligheid van het neusslijmvlies hebben voor o.a. huisstofmijten, schimmels en huidschilfers van dieren
- galbulten hebben (ook wel netelroos of urticaria genoemd) als gevolg van overgevoeligheid

Pijn/koorts/ontsteking
IBUPROFEN APOTEX TABLET OMHULD 200MG 20ST
Ibuprofen behoort tot de groep van de zogenaamde prostaglandinesynthetase-remmers.
Het heeft een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking.

IBUPROFEN APOTEX TABLET OMHULD 400MG 20ST
Ibuprofen behoort tot de groep van de zogenaamde prostaglandinesynthetaseremmers.
Het heeft een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking.

PARACETAMOL APOTEX ZETPIL 240MG 10ST
Paracetamol is een geneesmiddel bestemd voor patiënten met:
- hoofdpijn, - koorts en pijn bij griep en verkoudheid, - koorts en pijn na vaccinatie, - kiespijn,
- zenuwpijn, - spit, - spierpijn, - menstruatiepijn.

PARACETAMOL APOTEX ZETPIL 500MG 10ST
PARACETAMOL APOTEX ZETPIL 1000MG 5ST
PARACETAMOL APOTEX TABLET 500MG 50ST

Vermoeidheid
FOLIUMZUUR APOTEX TABLET 0,5MG 30ST
Voor vrouwen die zwanger willen worden
- Draagt bij tot de groei van het ongeboren kindje tijdens de zwangerschap
- Draagt bij tot een normale bloedvorming
- Helpt bij vermoeidheid

Toiletgang
BISACODYL APOTEX TABLET 5MG 30ST
Bisocodyl laxeertabletten Apotex is een laxeermiddel dat gebruikt wordt bij moeilijke stoelgang, ook wel
verstopping of obstipatie genoemd.

LAXEERDRANK APOTEX STROOP 667MG/ML 300ML
Lactulose Apotex behoort tot een groep geneesmiddelen die laxantia worden genoemd.
Lactulose Actavis wordt gebruikt voor de behandeling van obstipatie.

LOPERAMIDE APOTEX CAPSULE 2MG 30ST
Loperamide behoort tot de groep van de zogenaamde diarreeremmers.
Het is een verbinding, die door inwerking op de darmwand werkzaam is tegen diarree

Inwendig
MEBENDAZOL APOTEX TABLET 100MG 6ST
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met worminfecties die veroorzaakt worden door aarsmaden,
spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en lintwormen.

PANTOPRAZOL APOTEX TABLET MSR 20MG 14ST
Pantoprazol 20 mg bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ die maagzuur
produceert, blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag.

Rust

VALERIAANEXTRACT APOTEX TABLET 45MG 50ST
Kruidenpreparaat. Ontspannend en rustgevend en bevordert het concentratievermogen

