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ПРОКТОЛ  – 10 супозиторија
Природно биљно средство за интимну хигијену регије оштећене хемороидима

Рецептуру супозиторија ПРОКТОЛ  
је осмислила група лекара фитотерапеута 
под руководством др сци. мед. Сергеја 
Валеријевича Корепанова, онколога, 
професора  Алтајског  медицинског  
универзитета, аутора неколико монографија 
о лековитом биљу Алтаја и Русије, који 
води алтајски фитоцентар Алфит из Барнаула, 
у сарадњи са фармацеутском кућом „Гален“.
 
Циљ је био да се направи биљни производ 
на основу савремених фармаколошких 
сазнања коришћењем активних супстанци 
биљака које синергетски испољавају снажно 
антиупално, антибактеријско и антимикотично 
деловање.

Састав супозиторија ПРОКТОЛ је природан, 
не садржи вештачке конзервансе, хемијске 
емулгаторе и слична средства која могу 
неповољно да утичу на слузницу осетљиве 
регије. Потпуно природан састав супозиторија 
ПРОКТОЛ искључује могућност интоксикације.
Супозиторије ПРОКТОЛ садрже природне 
компоненте претежно самониклог ендемског 
биља са подручја Алтајске планинске регије.
Снага биља из нетакнуте сибирске природе 
комбинована са научним сазнањима и 
технолошким достигнућима, чине средство 
којим се успешно решавају специфичне 
здравствене тегобе.

У основи супозиторија  ПРОКТОЛ се налази 
традиционална рецептура која је од 
давнина позната по својој ефикасности.

Састав: кантарионово уље, екстракт коприве, 
екстракт дивљег кестена,  екстракт златног 
звинчића (bupleurum aureum), екстракт 
невена, екстракт беле врбе, екстракт

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

планинске арнике, екстракт монголског чаја,
екстракт камилице, екстракт зизифоре,
екстракт корена бергеније, лецитин,
природно какао уље, пчелињи восак.

НАЧИН ДЕЛОВАЊА СУПОЗИТОРИЈА 
ПРОКТОЛ:

Изузетно  богат  састав  обезбеђу је   
вишефункционално деловање на постојећи 
проблем.
 
Екстракт невена, екстракт беле врбе и 
екстракт бергеније  умањују упалне 
процесе, штитећи и јачајући зидове крвних 
судова, смањују отеченост, умањују бол.
Бергенија је познато средство против отока 
и хематома свих врста.
Деловање ових биљака допуњује екстракт 
планинске арнике која такође поседује 
могућност аналгетског деловања (ублажава 
болна стања).
Кантарионово уље и екстракт монголског 
чаја делују синергетски као изванредне 
антиупалне компоненте. Зацељују ране, 
убрзавају и побољшавају епителизацију. Имају 
аналгетско (умањују бол), као и антисептичко, 
антибактеријско, антимикробно дејство.
Екстракт дивљег кестена побољшава 
микроциркулацију чиме се спречава 
оптерећеност и напетост великих вена и 
артерија (умањује се унутрашњи притисак 
на исте). 
Екстракт коприве, екстракт камилице, и 
екстракт зизифоре умањују отеченост 
слузокоже, делују аналгетски и антисептички.
Ексракт златног звинчића (bupleurum aureum) 
поседује способност ублажавања отока, 
зацељује и умањује бол. Умирује упалне 
процесе.
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Пчелињи восак делује као природан 
конзерванс који у потпуности чува квалитет 
производа у неизмењеном стању и обезбеђује 
да све његове компоненте остану што дуже 
активне. Сам по себи пчелињи восак такође 
има многобројна, а пре свега антиупална 
својства, зацељује оштећену слузокожу и 
умањује отоке.
Какао уље поседује могућност омекшавања
слузокоже и представља најквалитетнији 
могући основ за супозиторије. Поседује 
изванредно хидрирајуће својство. 

КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈУ И КОМЕ СУ 
НАМЕЊЕНЕ супозиторије  ПРОКТОЛ?

У медицинском фитоцентру Алфит, 
Барнаул, супозиторије ПРОКТОЛ се 
препоручују од стране лекара код пацијената 
са проблемима:

-  хемороида;
- болног стања насталог услед хемороида;
- свраба насталог услед хемороида;
- оједа.
Проктол супозиторије се могу комбиновати
са свим лековима. 

КАКО ПРАВИЛНО КОРИСТИТИ 
супозиторије ПРОКТОЛ? 
Начин примене: 2 пута дневно 7-10 дана 
или по препоруци лекара. 
Погодно за континуирану употребу. 

Начин чувања: Чувати на сувом месту, 
не излагати директним сунчевим зрацима,         
као и температури већој од  +20°C. 
Производ у себи не садржи вештачке 
пластификаторе и учвршћиваче. Могуће 
је омекшавање на температури већој од 
+25°C. У случају омекшавања супозиторија, 
паковање оставити у фрижидеру како би 
се садржај вратио у чврсто стање. Том 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

приликом се не губе својства и не умањује 
се деловање супозиторија ПРОКТОЛ.

Контраиндикације: Контраиндикације 
нису забележене осим индивидуалне 
преосетљивости на неке од компонената 
биљака. Пре употребе, трудницама и 
дојиљама пожељна је консултација са лекаром.

Напомена: Особе склоне алергијским 
реакцијама морају да обрате посебну 
пажњу. 

ГДЕ СЕ ПРОИЗВОДЕ супозиторије
ПРОКТОЛ?
Фармацеутска фабрика Гален, г. Барнаул, 
Руска Федерација.

Производ је лабораторијски испитан.
На основу добијених резултата лабораторијског 
испитивања  и  стручног  мишљења
производ испуњава услове прописане 
законским актима и безбедан је за употребу.

Паковање: 10 супозиторија.

Рок трајања: 24 месеца од датума означеног
на амбалажи.

Увозник и дистрибутер: РуЛек РБФ доо, 
Миријевски булевар 7 ђ, Београд, Србија.
-----------------------------------------------------
Одрицање од одговорности: Овај документ намењен 
је само лицима одговарајуће стручне спреме из области 
медицине и/или фармације. Производ није лек. 
Производ није намењен за дијагностику и лечење. 
Не може да служи као замена разноврсној и 
уравнотежeној исхрани.
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