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Redukuje stany niepokoju 

u niemowląt i małych dzieci 

od ponad 20 lat 
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1. Kolki niemowlęcej 

2. Ząbkowania   

3. Odczynów poszczepiennych 

4. Infekcji 

5. Nietolerancji pokarmowych 

6. Stresu (lęki separacyjne, lek przed karą, przed utratą miłości; media źródłem 

lęku) 

7. Lęków nocnych, koszmarów sennych, lunatykowania 

                      Redukuje stany niepokoju 
   u niemowląt i małych dzieci w przebiegu: 
 



Różne przyczyny 

      jedno ukojenie … 
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Teraz 
nowość! 

Żel na ząbkowanie, 

do stosowania miejscowego 



Viburcol compositum: 
 

Od lat skuteczny i sprawdzony lek 
u dzieci w przypadku stanów niepokoju 
o różnej etiologii1 

Optymalna forma podania dla 
najmłodszych dzieci, w wieku 
od 3 miesięcy do ok. 18 miesięcy 

zapewnia najszybsze wchłanianie i 
najszybszy efekt, dzięki formie podania, 
zwłaszcza podczas wymiotów 

Rozwiązanie, które mamy rekomendują 
mamom1 

 
 

1) R. Lauterbach, Ocena zastosowania leku Viburcol 

compositum w leczeniu stanów niepokoju u dzieci 

pozostających pod opieką Poradni Przyklinicznej Oddziału 

Klinicznego Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego 

w Krakowie”, MB  1 / 2013. 



Viburcol Plus: 
 

Optymalne rozwiązanie dla starszych 
dzieci, powyżej 18 miesiąca życia 

Zawiera dodatkowy składnik, szczególnie 
pomocny przy niepokoju towarzyszącym 
przeziębieniu i biegunce 

Optymalna forma podania podczas 
biegunki 

 
 





 
 

Viburgel – nowość 
na ząbkowanie 

Łagodzi podrażnienie, zaczerwienienie 
i tkliwość dziąseł1,2 u dzieci od 4 miesiąca 
życia 

Ma unikatowy, komplementarny skład – 
żel zawiera olejek z goździka, rumianek 
i szałwię  

Ma przyjemny smak, jest dobrze 
tolerowany, tworzy film ochronny 
oraz chroni ząbki przed próchnicą3 

1. Dzięki zawartości składników. 2. Zofia Kula i wsp. Zastosowanie olejków eterycznych                    
w stomatologii. Art. Dent Vol. 14: Nr 4 (62)/2016: 254-257. 3. Dzięki zawartości ksylitolu. 
Viburgel ma status kosmetyku. 
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• żel Viburgel łagodzi podrażnienie i zaczerwienienie 

dziąseł 
 

1) Zofia Kula i wsp., Zastosowanie olejków eterycznych w stomatologii, Art. Dent , Vol. 14; Nr 4 (62) /2016: 254 – 257. 

• zawiera naturalne składniki, takie jak: 
olejek z goździka, który działa przeciwbólowo 

i przeciwbakteryjnie oraz miejscowo znieczula1  

rumianek, działa przeciwzapalnie                                                    

i łagodząco1      

szałwia ma właściwości ściągające, łagodzące                          

stan zapalny1     
 

• Viburgel można stosować do pielęgnacji dziąseł                                                                  

już przy pierwszych oznakach ząbkowania 



Olejek goździkowy zasługuje na szczególną uwagę,                  

zawiera eugenol, który oprócz działania odkażającego                  

jest substancją znieczulającą miejscowo i silnie działa 

przeciwbólowo1.  

 W olejku  tym zawarte są także substancje o działaniu1 

 -  przeciwzapalnym 

 -  przeciwbakteryjnym 

 -  przeciwgrzybiczym 

 -  przeciwwirusowym 
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Bez cukru! 

Tworzy film 
ochronny2 

Chroni przed 
próchnicą1 

Przyjemny 
smak 

Dobrze 
tolerowany 

1) Dzięki zawartości ksylitolu 

2) Dzięki zawartości gilceryny 
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Bez 
lidokainy! 

1) lidokaina nie powinna być stosowana u ząbkujących dzieci: https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm402240.htm 

Viburgel nie zawiera lidokainy, 

substancji przeciwskazanej przez FDA1 

do stosowania u ząbkujących 

niemowląt.  
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• bez sztucznych dodatków, czyli tak, jak lubią rodzice 

• szeroki profil działania sprawdzonych składników1, 

łagodzących objawy ząbkowania 

• ma poręczne opakowanie: 10g 

• uzupełnienie apteczki Maluszka - żel dopełnia 

ogólnoustrojowe działanie Viburcolu 

• dla niemowląt od 4 miesiąca życia, czyli od chwili, 

gdy pojawia się potrzeba 

• jedyny, który znieczula, chłodzi, chroni przed próchnicą, 

nie zawiera cukru i lidokainy 

1) Zofia Kula i wsp., Zastosowanie olejków eterycznych w stomatologii, Art. Dent , Vol. 14; Nr 4 (62) /2016: 254 – 257. 



Dziękujemy za uwagę 


