
Skuteczna terapia 

      nieżytów nosa! 



 skuteczny lek w nieżytach nosa o różnej etiologii 

(wirusowej, bakteryjnej i alergicznej) 

 jedyny lek działający przyczynowo,  zwalcza najwięcej 

rodzajów wirusów1-3 powodujących katar 

 (wirus RSV; wirus HSV–1, parainfluenza typu 2) 

 

 regeneruje błonę śluzową nosa, przywracając jej naturalną 

funkcję bariery ochronnej. Zdrowa i nieuszkodzona błona 

śluzowa stanowi naturalną przeszkodę dla wirusów, 

skutecznie uniemożliwiając im wniknięcie do komórek. 
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• zwalcza przyczynę ponad 80% przypadków nieżytów nosa przez 
hamowanie namnażania wirusów: 

• RSV w 42% 

• HSV-1 w 40% 

• Parainfluenza typu 2 w 30% 

 

 

• Euphorbium resinifera i Pulsatilla pratensis odpowiadają za działanie 
przeciwwirusowe Euphorbium S 

• aktywność przeciwwirusowa Euphorbium S wyrażona jest poprzez:  

• hamowanie aktywności neuraminidazy  

• stymulację uwalniania IFN-γ (interferon gamma)                                                  
Nawet najmniejsze stężenie interferonu [(10-11M) Molekuła] 
wywołuje istotny efekt przeciwwirusowy 

 



 skraca czas trwania nawet intensywnego kataru                      

średnio o 1,5 dnia1 

 zapobiega nadkażeniom bakteryjnym2,3 

 skuteczność potwierdzona badaniami w Polsce1 

 można stosować u dzieci (od 2 roku życia) i dorosłych 

 



„Działanie Leku Euphorbium S aerozol: szybkie, skuteczne, 

dobrze tolerowane i pozbawione działań niepożądanych 
powinno zachęcać szerokie grono lekarzy różnych specjalności                    

do jego stosowania w codziennej praktyce.”  prof. Danuta Gryczyńska 



Jak działa Euphorbium S ?  
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Euphorbium S w reakcji alergicznej 
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Aerozol Euphorbium S: 

 Ogranicza alergiczny stan zapalny, dzięki zawartości Luffa operculata 

(trukwa pokrzywkowata), stabilizując błonę komórkową mastocytów* 

 Ogranicza wydzielanie markerów prozaplanych: Il-4, IL- 5, IL – 13** 

 Stymuluje wydzielanie TGF – β*** 

 Regeneruje uszkodzoną i ścieńczoną błonę śluzową nosa*** 

 

 

 

 

  Euphorbium S w reakcji alergicznej 

* 
** 

*** 
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Euphorbium S to unikalny lek, który regeneruje błonę śluzową nosa*, 
przywracając mu naturalną barierę ochronną, chroniąc przed 
nadkażeniami (wirusowymi i bakteryjnymi). 

 

Działanie regeneracyjne Euphorbium S zawdzięcza zawartości 
2 naturalnych składników:* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Działanie regeneracyjne 

*

  

Euphorbium resinifera 

 

 

 

 

 

 

Luffa operculata 

 

 

 

 

 

 

Regeneracja błony śluzowej nosa 



Leczy katar. 
Działa przyczynowo i objawowo. 

• Odpowiedni dla całej rodziny
 

• Dobra pompka, o fizjologicznym kształcie, 
delikatna mgiełka, która dociera do zatok1 

• Precyzyjne dawkowanie, dzięki systemowi 
pojedynczej dawki 

• Gwarancja sterylności, dzięki systemowi 
zapobiegającemu cofaniu się pojedynczych 
kropli 

1. 



 



Euphorbium S – unikatowy mechanizm działania 

• zwalcza przyczynę ponad 80% 
przypadków nieżytów nosa przez 
hamowanie namnażania wirusów:1 
 

• hamując namnażanie wirusów1 
ogranicza rozwój choroby oraz 
ryzyko nadkażeń bakteryjnych 

• regenerując błonę śluzową nosa2 
odbudowuje naturalną barierę 
ochronną organizmu przed 
wnikaniem patogenów 

• ograniczając stan zapalny zmniejsza 
obrzęk, zaczerwienie błony śluzowej 
nosa oraz ilość wydzieliny5,6 

 
• regulując proces zapalny2-4 

ogranicza objawy i rozwój choroby 
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Silne strony zdaniem lekarzy 

• Odtyka nos 

•   Dobra pompka, delikatna mgiełka, która dociera do 

zatok  

•   Bezpieczny, dobrze tolerowany 

•   Odpowiedni do przewlekłego leczenia 

•   Odpowiedni dla dzieci 

•   Działa nie tylko pielęgnacyjnie, ale regeneracyjnie 

 



 




