
Protejează natural 
copilăria puiului tău!



RESPIRATOR

ALTE PATOLOGII

DIGESTIV

Rapid și delicat,
în colici e indicat

Acțiune delicată
cu burtica constipată

Diareea e rezolvată
prin acțiunea imediată

O dată administrat,
rapid te-ai rehidratat 

O dată administrat,
rapid te-ai rehidratat 

Durerea de burtică
e învinsă fără frică

În mașină ai urcat
și de greață ai scăpat

Când ficatu-i atacat,
natural l-am protejat

Susținere digestivă
cu acțiune efectivă



RESPIRATOR

ALTE PATOLOGII

DIGESTIV

Un remediu natural
cu efect antiviral

Natural și eficace,
gâtul dureros reface

Cu efect emolient,
în tuse eficient

Blând și delicat,
de alergie ai scăpat

Natural, fortificat,
de viroze protejat Scapi de nasul înfundat

de rinită ai uitat

Aliat în protejare
de infecții urinare

Aliatul cel puternic când
vrei să devii energic

Eficace în anemie,
îi dă celui mic tărie

Un destoinic aliat
pentru puiul agitat

Protecție dovedită
pentru o imunitate sporită

Acțiune delicată
pentru pielea iritată

TOP cremă
Acțiune delicată

pentru pielea iritată

SHOWER - SHAMPOO



 Phytodep protejează natural copilăria
Fitoterapia, ramură a medicinei alopate, provine din cuvintele 

phyton = plantă și therapea = tratament, fiind o știință străveche care folosește plantele 
medicinale în scop terapeutic. Fitoterapia modernă se dezvoltă și se adaptează 

continuu la cele mai recente date științifice privind produsele pe bază de extracte 
de plante standardizate și utilizarea lor eficientă și sigură. Standardizarea 

necesită un proces tehnologic prin care se concentrează una sau mai 
multe componente cu efect terapeutic, concomitent cu eliminarea 

unor componente inutile sau nedorite. Astfel, substanțele cu 
valoare terapeutică din plantă pot fi asigurate într-o doză 

constantă și eficientă la fiecare administrare.



85% din populația lumii folosește 
fitoterapia în scop curativ, conform 

Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 
iar 45% din medicamentele moderne au la 

bază extracte vegetale active. 

S-a demonstrat prin studii clinice că efectul 
terapeutic al produselor din plante de 

calitate este similar celor de sinteză, dar 
fără efectele secundare ale acestora. 

Astfel, produsele fitoterapeutice ale gamei 
Phytodep de la Dr. Phyto reprezintă o 

alternativă de primă intenție, blândă și 
delicată, dar eficientă, în abordarea celor 

mai frecvente afecțiuni ale copilăriei: 
colici, constipație, infecții respiratorii, 

orofaringiene, alergii, afecțiuni 
digestive, deficit de vitamine, 

stări de agitație, deficiențe 
nutriționale (de fier) etc.



Când bebelușul are colici înseamnă că este agitat și plânge inconsolabil în reprize prelungite, de peste trei ore 
consecutiv, în cel puțin trei zile pe săptămână. Perioada colicilor este dificilă pentru orice părinte la “începutul 

carierei”.  Suferinței celui mic i se adaugă și sentimentul de neputință al părinților, care ar face totul pentru a-și calma 
bebelușul. Din fericire, nu este o situație permanentă, ci va dispărea în câteva săptămâni. Deși normale, colicile nu 
trebuie neglijate, studiile arătând că bebelușii cu colici și dureri abdominale funcționale au risc crescut de apariție 

a tulburărilor psihologice (stări de anxietate) și gastrointestinale în viața ulterioară. 
Dr. Phyto este alături de mămici și de cei mici în momentele dificile când apar colicile și le oferă o soluție 

naturală și rapidă  -  COLIDEP®, o combinație unică de probiotice (L. reuteri) și extracte standardizate 
din fenicul, roiniță și mușețel. Soluția orală COLIDEP® acționează pe toate mecanismele colicilor: 

imaturitatea sistemului digestiv (motilitate, bariera mucoasei), deficit tranzitoriu de lactază, 
dezechilibru al florei intestinale, acest lucru făcându-l eficient în calmarea colicilor celui 

mic, fără nicio soluție adjuvantă!  Datorită eficienței L. reuteri, colicile se ameliorează 
semnificativ  încă din primele zile de administrare, bebelușul se calmează, plânge 

din ce în ce mai puțin, în timp ce extractele standardizate din fenicul, mușețel 
și roiniță au rol în calmarea spasmelor produse de colici și ajută 

la eliminarea gazelor intestinale. Pentru că atunci când 
bebe este liniștit și nu mai plânge, familia este 

fericită!

Colicile



Indicat în:
 tratamentul colicilor la sugari, tratamentul tulburărilor digestive funcționale

însoțite de balonare și flatulență. 

Administrare:

Ambalaj inovator

Calitate și siguranță optime
LONG LIFE

Copii cu vârste de peste 2 ani 
și adulți:

un flacon pe zi, la o oră 
distanță de mese

Sugari și copii cu vârste până la 2 ani: conținutul unui flacon 
administrat în câte 3 pipete de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale

Masa 
principală 1 Masa 

principală2 Masa 
principală3

1 pipetă = 0,61 ml



Când cel mic răcește, pentru orice părinte pare mai grav decât este. Mai ales când este vorba despre un 
bebeluș, care nu poate spune ce îl doare! Unul dintre motivele pentru care bebelușii răcesc mai des este 

faptul că sistemul lor imunitar nu este complet dezvoltat, făcându-i mai vulnerabili. Cu toate acestea, 
mămica nu trebuie să intre în panică sau să se simtă vinovată, atât afară, cât și în casă există riscul ca 
cel mic să contracteze un virus. În general, copiii pot avea 6-8 episoade infecțioase pe an, iar viroza 

sau răceala, dacă evoluează fără complicații, se vindecă în 4-10 zile.
Cu VIRODEP®, de la primele semne ale virozei, cel mic scapă rapid de răceala chinuitoare. 

Datorită combinației complexe din extracte standardizate din plante, VIRODEP® picături 
orale acționează ca un antiviral, fiind eficient atât în faza acută, cât și în perioada de după 

viroză (când sistemul imunitar are nevoie de susținere). Măceșul, bogat în vitamina 
C, și echinacea din compoziție cresc capacitatea de apărare a organismului 

împotriva virusurilor și bacteriilor, inhibând replicarea virusului în celule. 
Muștarul sălbatic are proprietăți antiinflamatoare și protectoare a 

mucoasei căilor respiratorii, iar grindelia și cimbrul de cultură, 
bogate în flavonoide, precum și eucaliptul au acțiune 

antibacteriană și expectorantă.

Virozele respiratorii



Indicat în:
prevenția și tratamentul infecțiilor respiratorii de origine virală sau bacteriană.

Administrare (înainte de  masă): 
sugari 6 luni-1 an: 1 picătură/kg o dată/zi; copii 1-3 ani: 1 picătură/kg de 2 ori/zi; copii 3-6 ani: 

10 picături de 3 ori/zi; copii 6-12 ani: 15 picături de 3 ori/zi; adulți: 25 picături de 3 ori/zi. În 
prevenție: 10 zile/lună timp de 3 luni. În faza acută: 7-10 zile. În perioada de vulnerabilitate 

imunologică (după viroză): 10-14 zile.

ACUM
 ȘI PENTRU

 ADULŢI



Mămica știe că roșul în gât este cauza atâtor griji când puiul ei este mic. Roșul în gât, sau durerea în gât, este întâlnit cel 
mai frecvent la copii și este provocat mai ales de inflamația mucoasei respiratorii. Durerile în gât însoțesc de cele mai 

multe ori infecțiile virale, fiind un simptom al unor afecțiuni ale amigdalelor, faringelui și laringelui.
În sezonul rece, când numărul răcelilor crește, dar și în cel cald, când există riscul de infecții virale contagioase, zona 

gurii și a nasului reprezintă principala poartă de intrare a virusurilor. Herpangina, provocată de virusul Coxsackie, 
este o afecțiune foarte răspândită la copii și determină apariția de vezicule și ulcerații la nivelul cavității bucale și 
al faringelui. Deși tratamentul în herpangine este în mare parte simptomatic, se recomandă ca la primul semn 

al infectării cu virus să se administreze un produs antiviral pentru a inhiba replicarea virusului.
Aftele sunt o altă infecție a cavității bucale foarte frecvente și în rândul bebelușilor. Pot să apară în lunile 

a doua și a treia de viață, dar și mai târziu – ca rezultat al unui dezechilibru între bacteriile și fermenții 
din gură. Aftele sunt foarte dureroase și ora mesei poate deveni chinuitoare pentru cel mic. 
Spray-ul oral LARIDEP® conține o combinație de extracte standardizate din plante pentru 

un efect antiinflamator, antiviral și antiseptic asupra tractului orofaringian. Este 
eficient în calmarea durerii și a senzației de uscăciune provocate de inflamație. 

Echinacea are efect antiinflamator și antiviral, împiedicând multiplicarea 
virusului în celule. Hialuronatul de sodiu, un polizaharid, formează 

un film protector la  nivelul mucoasei cavității bucale, iar 
lemnul-dulce și cimbrul de cultură au acțiune 

antiinflamatoare, antiseptică și 

Infecțiile tractului orofaringian



antimicrobiană. LARIDEP® are în compoziție și extract din fructe de acerola, cunoscută pentru conținutul bogat în 
vitamina C, cu acțiune antioxidantă crescută. În plus, este ușor de administrat și are un gust excelent, îndrăgit de copii. 

Cu LARIDEP®, cel mic este fericit că durerea în gât a trecut rapid!
Indicat în:

prevenția și tratamentul inflamațiilor tractului orofaringian: faringite, laringite, amigdalite, 
stomatite, afte, herpangine, gingivite.

Administrare (la o oră distanță de mese):
copii 3 luni-3 ani: 1 pulverizare de 3 ori/zi; copii 3 ani+:  

2 pulverizări de 3 ori/zi; adulți: 4 pulverizări de 3 ori/zi. În faza acută, în primele două zile, 
produsul se poate administra din oră în oră.

ACUM
 ȘI PENTRU

 ADULŢI



Tusea la copii poate avea multe cauze,  dar de cele mai multe ori nu este o problemă gravă, fiind doar 
un simptom al unei viroze banale. Cu toate acestea, pentru părinţi nu este ușor să îl vadă pe cel mic 
tuşind. În ciuda neplăcerilor, tusea este un mecanism de apărare al organismului, prin care încearcă 

să menţină căile respiratorii libere. De aceea, este foarte important ca tusea să nu fie inhibată, ci 
modulată și readusă în parametri fiziologici. Deși un simptom frecvent în răceli, totuși tusea celui 

mic nu trebuie trecută cu ușurință cu vederea, ci se recomandă ca împreună cu medicul să se 
aleagă soluția optimă de a o trata în funcție de tipul ei: iritativă, productivă etc.

Cu TUSSODEP® cel mic scapă natural și rapid de tusea chinuitoare! Datorită 
combinației complexe de extracte standardizate din plante, precum și resveratrol, 

siropul TUSSODEP® acționează prin două căi, modulând tusea, fără a-i 
inhiba rolul fiziologic: asupra inflamației prin formarea unei bariere de 
protecție și asupra mucusului făcându-l mai ușor de eliminat. Nalba 

mare și lichenul de piatră, bogate în mucilagii, au acțiune 
antiinflamatoare și protectoare a mucoasei împotriva 

factorilor inflamatori. Acestora li se adaugă 
și acțiunea antioxidantă 

Tusea



și antiinflamatoare a resveratrolului. Polizaharidele din extractele de nalbă mare, lichen de piatră, 
echinacea protejează mucoasa asigurând un efect emolient și hidratant, iar flavonoidele din cimbrul 
de cultură, roua cerului acționează asupra musculaturii netede calmând tusea. Castanul, cimbrul de 
cultură și roua cerului au acțiune asupra mucusului facilitând expectorația, iar gheara pisicii are efect 

antiinflamator și antiviral puternic. Astfel, TUSSODEP® are acțiune rapidă de calmare a tusei celui 
mic atât pe timpul zilei, cât și noaptea, ca micuțul să doarmă liniștit. 

Indicat în:
tratamentul afecțiunilor căilor respiratorii superioare și inferioare, tratamentul 

tusei iritative, productive, acute și persistente.

Administrare (la o oră distanță de mese):
sugari 6 luni-1 an: 2,5 ml de 2 ori/zi; copii 1-3 ani: 5 ml de 2 ori/zi; 

copii 3-6 ani: 7,5 ml de 2 ori/zi; copii 6-12 ani: 10 ml de 2 ori/zi; 
adulți: 20 ml de 2 ori/zi.



Răcelile sunt cele mai frecvente afecțiuni în copilărie, 80-90% fiind produse de virusuri, majoritatea 
nongripale. Virusurile respiratorii duc la dezvoltarea hiperreactivității organismului determinând apariția 
de reacții alergice și astm. Un simptom frecvent al răcelilor îl reprezintă tusea. Dacă tusea persistă după 

o răceală, care ține, în medie, 7-10 zile, mămica se neliniștește. În acest caz, poate fi vorba de “tuse 
reziduală”, care poate dura chiar și o lună! Deși pare serios, nu trebuie ca mămica să se îngrijoreze,  

ci împreună cu medicul pot alege cea mai bună soluție pentru cel mic.  

Siropul ALLERDEP® de la Dr. Phyto, datorită extractelor din plante atent selecționate, 
are efect de reducere a hiperreactivității bronșice, având acțiune de drenare și 

bronhodilatatoare asupra sistemului respirator al celui mic, îmbunătățind 
răspunsul organismului la agenții alergeni. Coacăzul negru din compoziția 

ALLERDEP® este indicat în reacții inflamatorii de origine alergică 
ale sistemului respirator, comportându-se ca un cortizon 

natural, lipsit însă de toxicitate. Măceșul, ginkgo, 
lemnul-dulce, carpenul și arinul 

Hiperreactivitatea bronșică



negru sunt foarte utile în stări alergice și inflamatorii, iar urzica, arinul negru și menta au efect spasmolitic, 
descongestionant, expectorant și balsamic. Astfel, cel mic se face bine rapid și scapă de lunga tuse 

supărătoare!

Indicat în:
prevenția și reducerea manifestărilor alergice asociate infecțiilor de tract respirator, 

tratamentul infecțiilor de tract respirator: amigdalite, laringite, bronșite (acute, cronice, 
astmatiforme), bronhopneumonii, faringotraheobronșite în prezența unui teren 

atopic, tratamentul  tusei reziduale.

Administrare (la o oră distanță de mese):
sugari 6 luni-1 an: 2,5 ml de 2 ori/zi; copii 1-3 ani: 5 ml de 2 ori/zi; copii 

3-6 ani: 7,5 ml de 2 ori/zi; copii 6-12 ani: 10 ml de 2 ori/zi; adulți: 
10 ml de 3-4 ori/zi. Prevenție: cu 2 săptămâni înainte de 

sezonul infecțiilor respiratorii. Faza acută: minim 
3-4 săptămâni până la 3 luni.



Răcelile sunt marea teamă a părinților, mai ales atunci când copilul lor intră în colectivitate. Când se apropie 
grădinița, toți părinții se gândesc că cel mic va veni acasă cu febră, tuse, nas curgând etc. Și mai ales că 

episodul infecțios poate fi și repetitiv. Este bine de știut că sistemul imunitar al copiilor de vârsta grădiniței 
nu este dezvoltat suficient, de aceea există riscul infecțiilor repetate. Mămicile nu trebuie să se îngrijoreze 
foarte tare, este recomandat să discute cu medicul pediatru pentru a găsi cel mai eficient mod de a trata 

o infecție respiratorie și de a susține sistemul imunitar al celui mic.

FRUTDEP IMMUNO® de la Dr. Phyto este soluția naturală și complexă care susține sistemul 
imunitar al celui mic când acesta este mai vulnerabil, la intrarea  în colectivitate, în cazuri 

de deficiență temporară, în perioada de convalescență. Datorită combinației unice de 
nutraceutice (betaglucan, resveratrol, lactoferină), vitamine, minerale și sucuri 

concentrate din fructe, soluția orală FRUTDEP IMMUNO® este eficientă în 
prevenția și tratamentul infecțiilor respiratorii și al infecțiilor repetate. 

Betaglucanul este cunoscut pentru acțiunea sa puternic 
imunomodulatoare, susținând sistemul imunitar al celui 

mic. Pe lângă proprietățile sale antioxidante 
și antiinflamatoare cunoscute, 

Infecțiile respiratorii și recurențele



resveratrolul are și rol antiviral intervenind în etapa de replicare a virusului. Lactoferina, o glicoproteină care 
se găsește și în laptele matern, are acțiune antibacteriană datorită capacității sale de a lega fierul (esențial 

în dezvoltarea bacteriilor nesănătoase). Vitaminele din grupa B, vitamina C, betacarotenul și sucurile 
concentrate din fructe au rol în funcționarea normală a sistemului imunitar, precum și în fortificarea și 

tonifierea organismului după diferite infecții. Astfel,  cu FRUTDEP IMMUNO®, cel mic este mai puternic în 
combaterea infecțiilor respiratorii!

Indicat în:
prevenția și tratamentul infecțiilor respiratorii și al recurențelor, 

 perioada de convalescență.

Administrare (la o oră distanță de mese):
copii 3 ani+: 1 flacon/zi; adulți: 1-2 flacoane/zi. În prevenție sau înainte 

de intrarea în colectivitate: 10 zile/lună timp de 3 luni. În faza 
acută: 7-10 zile. În faza de consolidare: 10-14 zile. În 

tratamentul recurențelor: 20 de zile/lună 
timp de 3 luni.

Ambalaj inovator

Calitate și siguranță optime
LONG LIFE



Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a se proteja de virusuri, bacterii și toxine, astfel încât 
să rămână sănătos. Un sistem imunitar slab nu va face față acestor agenți patogeni, fapt care poate 

determina îmbolnăvirea. Din punct de vedere biologic, imunitatea este starea de echilibru a organismelor 
multicelulare, care răspund în mod adecvat în caz de infecție sau boală. Totodată, sistemul imunitar 

presupune și toleranță crescută și adaptabilitate, astfel încât să se evite reacțiile exacerbate ale 
sistemului imunitar în fața agenților patogeni.

Sistemul imunitar protejează organismul de afecțiuni sau de corpuri străine ce pot pune sănătatea 
în pericol. Atunci când funcționează normal, sistemul imunitar identifică și apoi atacă virusurile, 

bacteriile, paraziții sau orice alte corpuri străine, reușind să le diferențieze pe acestea de 
țesuturile sănătoase ale organismului. 

fortIMMUNO® Kids de la Dr. Phyto este soluția naturală și complexă care, datorită 
combinației eficiente de Lactoferină, Vitamina C, Vitamina D3 și Zinc, 

contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.  Vitamina 
C și Zincul protejează celulele împotriva stresului oxidativ. 

Lactoferina este o proteină funcțională cu numeroase 
roluri biologice în corpul uman, având efect 

antibacterian și antiviral. 

Imunitatea și sistemul imunitar



Indicat în:
Menținerea funcționării normale a sistemului imunitar, în perioade de vulnerabilitate crescută: 

✅ profilaxia și tratamentul infecțiilor respiratorii acute și/sau recurente, inclusiv cea cu Sars-Cov-2
✅ în cazuri de imunodeficiență temporară  ✅ în perioadele de convalescență.

Administrare:
Copii 3-6 ani: 1 plic/ zi | Copii 6-12 ani: 2 plicuri/ zi.  

În prevenție: 10 zile/ lună timp de 3 luni. | În faza acută: 7-10 zile. | În faza de consolidare: 10-14 zile.
Conținutul unui plic se administrează direct în gură. Dacă este necesar, produsul poate fi 

dizolvat în jumătate de pahar cu apă (100 ml).

ACUM
 ȘI PENTRU

 ADULŢI



Micuțul tău are nasul congestionat? Cei mici răcesc adesea, deoarece abia acum încep să-și consolideze 
imunitatea față de virușii comuni. Există, însă, multe alte cauze potențiale ale congestiei nazale. Rinita 

alergică este des întalnită în perioada copilăriei și are o componentă genetică, fiind mai frecventă 
în familiile unde există persoane alergice. Rinita non alergica este o inflamație a membranelor din 
interiorul nasului. Substanțele iritante sau alergenii pot provoca aceasta inflamație. Aceasta apare 
atunci când vasele de sânge din interiorul nasului se dilata sau se extind. Dilatarea vaselor din nas 

produce edeme și poate cauza congestie. Mucusul poate, de asemenea, să se scurgă din nas.
Atât rinita alergică, cât și cea non alergică, au simptome comune și pot afecta sănătatea 

semnificativ dacă sunt ignorate, putând apărea complicații precum rinita alergică cronică, 
sinuzita cronică, otita, etc.

Tratamentul constant și corect al simptomelor rinitei alergice și al 
exacerbărilor infecțioase ale acesteia este deosebit de important 

inclusiv pentru controlul astmului. O rinită netratată duce la 
un astm dificil de controlat. Atât in rinitele alergice, 

cât și în cele non alergice se recomandă 
administrarea de soluții pe 

Rinită alergică sau non alergică
bază de fitoextracte standardizate, apă de mare concentrată, cu acțiune antiinflamatoare, antialergică, emolientă 
și descongestionantă. RINODEP® spray nazal conține un complex unic de fitoextracte, apă de mare concentrată 

și mangan, cu acțiune antiinflamatoare și antialergică eficientă în normalizarea reacțiilor alergice. Astfel, 
contribuie la descongestionarea mucoasei nazale și consolidarea sistemului imunitar. Bradul alb este eficient în 

rinofaringite recurente și stări inflamatorii ale tractului respirator superior cauzate de alergii. Coacăzul negru, 
perilla, gălbenelele, măceșul și arinul negru sunt eficiente în inflamațiile locale recurente. Manganul este un 
micronutrient util în tratamentul starilor alergice ca rinita si hipersensibilitatea tractului respirator superior.

Indicat în:
tratamentul rinitei alergice și nonalergice (NARES și NARESMA), prevenția 

complicațiilor bacteriene, tratamentul sindromului descendent
Administrare:

copii peste 2 ani: 1 pulverizare în fiecare nară contralaterală de 1-2 ori/zi
copii peste 6 ani și adulți: 1-2 pulverizări în fiecare nară contralaterală de 3 ori/zi



bază de fitoextracte standardizate, apă de mare concentrată, cu acțiune antiinflamatoare, antialergică, emolientă 
și descongestionantă. RINODEP® spray nazal conține un complex unic de fitoextracte, apă de mare concentrată 

și mangan, cu acțiune antiinflamatoare și antialergică eficientă în normalizarea reacțiilor alergice. Astfel, 
contribuie la descongestionarea mucoasei nazale și consolidarea sistemului imunitar. Bradul alb este eficient în 

rinofaringite recurente și stări inflamatorii ale tractului respirator superior cauzate de alergii. Coacăzul negru, 
perilla, gălbenelele, măceșul și arinul negru sunt eficiente în inflamațiile locale recurente. Manganul este un 
micronutrient util în tratamentul starilor alergice ca rinita si hipersensibilitatea tractului respirator superior.

Indicat în:
tratamentul rinitei alergice și nonalergice (NARES și NARESMA), prevenția 

complicațiilor bacteriene, tratamentul sindromului descendent
Administrare:

copii peste 2 ani: 1 pulverizare în fiecare nară contralaterală de 1-2 ori/zi
copii peste 6 ani și adulți: 1-2 pulverizări în fiecare nară contralaterală de 3 ori/zi



Constipația la bebeluși este una dintre cele mai frecvente temeri ale mămicilor și se întâmplă mai ales odată cu 
introducerea alimentelor solide în dieta celui mic. Numai o mămică știe cât este de important să ții sub observație 
digestia bebelușului și deci scutecul sau olița!  De obicei, mămicile cred că, dacă cel mic nu are scaun în fiecare zi, 

este constipat. Trebuie știut însă că tranzitul intestinal diferă de la copil la copil - unii au mai multe scaune pe zi, 
în timp ce alții elimină  un scaun de consistență normală la 2-3 zile. De regulă, un bebeluș este constipat dacă 
are scaun tare și uscat o dată la patru zile sau chiar mai rar. Nu trebuie ca mămica să se panicheze, însă este 

important să discute cu medicul pediatru și să trateze constipația bebelușului cu multă seriozitate, studiile 
arătând că 25% dintre copiii cu constipație pot avea simptome și în viața adultă.

Dr. Phyto îți oferă, dragă mămică, o soluție naturală, delicată și eficientă pentru burtica 
constipată a micuțului tău: siropul LAXODEP®, un produs unic și complex datorită 
conținutului de extracte standardizate din plante, suc de prune, mană de frasin și 

prebiotice (inulină și fructooligozaharide). Mana de frasin are acțiune similară 
lactulozei – reține apa în intestin provocând o creștere a masei fecale și 

stimulând peristaltismul. Extractele standardizate din roiniță, 
mușețel și fenicul au rol antiinflamator și de a 

reduce spasmele musculaturii 

 Constipația



intestinale, scurtează timpul de tranzit, îmbunătățesc digestia și previn formarea gazelor intestinale. Nalba de pădure, 
bogată în mucilagii, are acțiune antiinflamatoare, protectoare și emolientă asupra mucoasei intestinale, formând un 

strat lubrefiant care favorizează eliminarea ușoară, fără dureri, a conținutului intestinal. Sucul de prune este cunoscut 
pentru efectul  laxativ delicat și sigur. În plus, efectul benefic al complexului de prebiotice din LAXODEP® asupra 
sănătății tractului gastrointestinal este dovedit științific  - stimulează dezvoltarea bacteriilor sănătoase în colon și 

reglează tranzitul intestinal, combătând constipația. Astfel, cu LAXODEP®, vremea oliței nu mai este un chin!

Indicat în:
 prevenția și tratamentul constipației, tratamentul tulburărilor de tranzit intestinal.

Administrare (la o oră distanță de mese):
sugari 6 luni-1 an: 2,5 ml/zi; copii 1-3 ani: 5 ml/zi; copii 3-6 ani: 7,5 ml/zi; 

copii 6-12 ani: 10 ml/zi; adulți: 10-20 ml/zi. În constipația tranzitorie: 
minim 2 săptămâni. În constipația cronică: minim 3 luni pentru 

un efect de reeducare a reflexului de defecație și de 
antrenare a peristaltismului intestinal.



Diareea este o problemă foarte frecventă la copii și bebeluși. Este de obicei ușoară și durează o perioadă scurtă 
de timp. Gastroenterita este o afecţiune virală sau bacteriană des întâlnită în special în rândul copiilor, cauzând 

diaree și vărsături. În primele luni de viață un indiciu al diareei il constituie modificarea consistenței scaunelor, nu 
atât numărul lor (observarea lor în scutec). Gastroenterita acută durează, de regulă, sub 7 zile și nu mai mult 

de 14 zile și se caracterizează prin: senzație de greaţă, dureri abdominale, crampe abdominale, balonare, 
deshidratare, febră, materii fecale cu sânge sau în cantități mari, nevoia urgentă de a merge la toaletă.

Pentru prevenirea apariției gastroenteritei, pot fi aplicate următoarele metode: spălarea alimentelor și 
a suprafețelor din bucătărie, consumul alimentelor imediat după preparare, depozitarea rapidă a 

resturilor alimentare în frigider, dezghețarea alimentelor congelate în frigider. Este foarte importantă 
acoperirea pierderilor de lichide pentru a preveni complicațiile date de deshidratare. 

Dr. Phyto oferă mămicilor o soluție delicată și eficientă în normalizarea 
tranzitului intestinal - DIARDEP® plicuri. Afinul din compoziția DIARDEP® 

are proprietăți astringente și antiinflamatoare la nivelul mucoasei 
intestinale. Contribuie la reducerea exsudatului 
mucoasei intestinale, diminuând pierderea de 

apă și electroliți. 

Gastroenterita acută



Turița mare are proprietăți antidiareice, astringente, antimicrobiene și antivirale, cu efect imunomodulator 
dovedit clinic. Nalba de pădure contribuie la formarea unei bariere protectoare pentru mucoasa intestinală, 

limitând contactul cu microorganismele și reducând iritația mucoasei gastrointestinale. Mușețelul are acțiune 
antiinflamatoare, spasmolitică, carminativă, neutralizând toxinele bacteriene. Frunzele de mentă au efect 

spasmolitic, antiseptic, carminativ și antimicrobian.
Indicat în:

profilaxia și tratamentul diareei de diverse cauze: infecții virale, diaree funcțională, 
diaree iatrogenă, diaree habituală

Administrare:
copii 6 luni - 1 an: 1-2 plicuri pe zi, cu recomandarea medicului

copii 1 - 6 ani: 1 plic la fiecare 4 ore, maxim 3 plicuri pe zi, în funcție de intensitatea tulburării digestive
copii 6 - 12 ani: 1 plic la fiecare 3 ore, maxim 4 plicuri pe zi, în funcție de intensitatea 

tulburării digestive
adulți: 2 plicuri la 6 ore, maxim 4 plicuri pe zi

Conținutul unui plic se dizolvă în 10 ml apă (aproximativ 1 lingură).
Se amestecă bine și se administrează, de preferință, în picături 

mici sau cu o linguriță/seringă dozatoare, în funcție de 
preferințele copilului și de capacitatea acestuia 

de a colabora.



Deshidratarea se produce când copiii nu consumă suficiente lichide. De asemenea, deshidratarea poate surveni în 
cazul în care copilul pierde lichide prin vărsături, diaree sau ambele. Nou născuții, copiii și persoanele în vârstă sunt mai 

predispuse deshidratării. Deshidratarea poate apărea în urma febrei mari (>38 grade) și a transpirației excesive.
Încurajează copilul sa bea des cantități mici de apă, pentru a preveni deshidratarea când este bolnav. Dacă apar 

vărsăturile, dă-i doar lichide clare pentru a-l hidrata. Deshidratarea ușoară poate fi tratată adesea acasă. În cazul în 
care copilul are diaree, dar nu varsă, continuă să îl hrănesti normal. Daca vomită, nu ii mai da lactate și hrană solidă. 
În acest caz dă-i copilului o soluție cu săruri de rehidratare (care ajută la restabilirea lichidelor și mineralelor pierdute). 

În cazul sindroamelor diareice este eficientă administrarea sărurilor de rehidratare orală cu probiotice. 

Soluțiile de rehidratare orală cu osmolaritate redusă au o eficiență mai mare decât formulele cu 
osmolaritate normală, așa cum reiese în urma determinării mai multor parametri cu semnificație 

clinică. Acestea reduc pierderile prin scăderea numărului și volumului de scaune și vărsături, 
diminuează necesitatea de a administra hidratare IV suplimentară. Studiile recente au 
confirmat faptul că asocierea probioticelor cu SRO este eficientă în scurtarea duratei 

și intensității simptomelor de gastroenterită acută la copii. Dr. Phyto pune la 
dispoziția mămicilor sărurile de rehidratare orală cu osmolaritate redusă - 

Rehisol și Rehisol Plus (ce are în compoziție și un probiotic), fiind 
eficiente în prevenția și tratarea deshidratării ușoare și 

moderate.

Starea de deshidratare



Indicat în:
Rehisol: deshidratarea de diferite etiologii, tulburările de tranzit intestinal

Rehisol Plus: diareea acută de cauză infecțioasă (inclusiv cu Clostridium difficile), diareea 
asociată cu dismicrobism intestinal, diareea călătorului

Administrare:
REHISOL

sugari și copii:  50 – 100 ml/kg corp/24 ore, în cantităţi mici, fracţionate
adulți: 20 – 40 ml/kg corp/24 ore

Conținutul unui plic se dizolvă în 250 ml de apă plată sau ceai neîndulcit
REHISOL PLUS

PLIC B:
sugari și copii:  50 – 100 ml/kg corp/24 ore, în cantităţi mici, fracţionate

Adulți: 20 – 40 ml/kg corp/24 ore
PLIC A:

1 - 2 plicuri pe zi
Se recomandă administrarea plicului A (Saccharomyces boulardii) împreună cu 

plicul B (săruri de rehidratare orală). Se dizolvă întâi plicul B în 250 ml de 
apă plată sau ceai neîndulcit și apoi se adaugă plicul A.



Tulburarea gastrointestinală la copii apare atunci când tubul digestiv funcționează anormal. Această 
afecțiune este descrisă ca fiind “funcțională”, deoarece nu există nicio problemă organică dar 

simptomele dureroase persistă. Aceasta poate fi cronică și poate afecta calitatea vieții copilului, însă 
există mai multe modalități de a reduce disconfortul, inclusiv modificările stilului de viață și terapia 

medicamentoasă. Printre cele mai întalnite simptome ale dispepsiei funcționale se numără: 
regurgitația, greața, voma, arsura retrosternală, senzația de plenitudine abdominală prelungită 

sau meteorismul abdominal postprandial, flatulența, disconfortul sau durerea gastrică și 
senzația de sațietate precoce. Identificarea simptomelor din timp cresc sansele de a evita 

agravarea stării copilului. 

SPASMODEP® reprezintă soluția naturală, blândă și eficientă în ameliorarea 
dispepsiei funcţionale, hiperacidității gastrice, refluxului gastroesofagian și 
sindromului de colon iritabil. Mușețelul din compoziția SPASMODEP® are 

efect spasmolitic si antiinflamator, contribuie la relaxarea musculaturii 
gastrice și normalizează peristaltismul intestinal. Roinița 
facilitează eliminarea de gaze, fiind indicată în tulburările 

gastrointestinale de origine psihosomatică și în 
dispepsii. Feniculul favorizează motilitatea 

intestinală, reduce producția 

Tulburările digestive



de gaze, fiind util în tulburările dispeptice, flatulență sau spasme gastrointestinale. Nalba de pădure 
contribuie la ameliorarea durerii abdominale dată de inflamația mucoasei, favorizând peristaltismul 

și înmuierea scaunului. Lemnul dulce are efect antiinflamator având acțiune gastroprotectoare. 
Gălbenelele ameliorează simptomele cauzate de hiperaciditate și are efect cicatrizant asupra 

mucoaselor, reducând reacția inflamatoare.
Indicat în:

tratamentul dispepsiei funcționale, tratamentul tulburărilor digestive însoțite de 
meteorism și flatulență, tratamentul  sindromului de intestin iritabil

Administrare:
sugari 6 luni – 1 an – 0,5 ml de 3 ori pe zi

copii 1 – 3 ani – 1 ml de 2 ori pe zi
copii 3 – 6 ani – 1.5 ml de 2 ori pe zi
copii 6 – 12 ani – 2 ml de 2 ori pe zi

adulţi – 4,5 ml de 2 ori pe zi
Se administrează cu aproximativ 20 de minute înainte de 

mese, direct în cavitatea bucală.
0,5 ml = 8 picături



Excursiile îți fac copilul să aibă simptome de greață și vărsături? Răul de mișcare apare îndeosebi 
la copii. Explicația este că, centrul echilibrului (localizat la nivelul urechii interne) este imatur și, 
prin urmare, starea de rău se instalează cu usurință apărând, astfel, starea de greață și vomă. 1 
din 3 persone este susceptibilă la rău de mișcare. Susceptibilitatea poate fi considerată parțial 
genetică. Răul de mișcare se manifestă prin mai multe semne și simptome: paloare, înroșirea 
feței, greață, diaforeză (transpirație rece abundentă), senzație de frig (frisoane), dureri de cap, 

hipomotilitate gastrică, vărsături, modificări cardiovasculare și endocrine, somnolență, 
apatie, leșin.

De cele mai multe ori, răul de mișcare încetează în momentul în care mișcarea care 
l-a creat dispare. Prin urmare, primul lucru de facut ar fi încetarea activității care 

a provocat starea de rău. Dacă ești în mașină, oprirea și plimbarea copilului 
l-ar ajuta să scape de aceste simptome. Dacă traseul este mai lung 

ar putea fi necesare mai multe opriri. Totusi, dacă cel mic este 
cunoscut ca având rău de miscare, pot fi administrate soluții 

care să acționeze delicat și care sunt eficiente în 
eliminarea disconfortului dat de greață și 

vărsături. 

Răul de mișcare



NAUSOLVIT® conţine în compoziţia sa extract standardizat de ghimbir care blochează receptorii 
gastrici implicaţi în reflexul vomei, ducând, astfel, la o reducere a stării de greață. Cu NAUSOLVIT®, 

de la Dr. Phyto, cel mic scapă rapid de simptomele cauzate de răul de mișcare.
Indicat în:

stările de greață și vărsături indiferent de etiologie (kinetoză, tulburări gastrointestinale, 
reacții adverse medicamentoase), tulburările digestive legate de consumul excesiv de 

alimente.
Administrare:

copii 6 luni -1 an: 2 picături/kg corp, o dată pe zi 
copii 1 – 3 ani: 10 picături de 3 ori pe zi
copii 3 – 6 ani: 15 picături de 3 ori pe zi

copii 6 – 12 ani: 20 picături de 3 ori pe zi
adulți: 20 picături de 3-4 ori pe zi

*0.5 ml de produs este echivalentul a 10 picături.
** Pentru prevenția răului de mișcare, se recomandă 

administrarea cu 30 minute înainte de 
călătorie



Ficatul joacă un rol important în transformarea și curățarea reziduurilor chimice și devine extrem de 
sensibil din cauza toxicității unor agenți, numiți hepatotoxine. Toxicitatea asupra ficatului în urma 
expunerii la anumite medicamente sau toxine provenite din mediul înconjurător crește riscul de 

apariție a unor afecțiuni ale ficatului la copii. Prevalența afecțiunilor hepatice la copii este în 
continuă creștere – de exemplu, boala ficatului gras nonalcoolic (steatoză hepatică) afectează 1 
din 10 copii în Europa, ca urmare a “epidemiei” obezității. În cele mai multe cazuri, disfuncțiile 

ficatului la copii se manifestă prin dureri abdominale frecvente, diaree sau constipație, 
tulburări de apetit, consecința fiind uneori o greutate necorespunzatoare, stări de greață 

și de vomă, oboseală, apatie, eczeme, icter.
Atunci când micuțul tău urmează un tratament medicamentos, medicul poate 
recomanda utilizarea unui hepatoprotector natural, care să ajute la eliminarea 

toxinelor rezultate în urma medicamentelor. Pentru prevenirea apariției 
afecțiunilor ficatului la copii se recomandă evitarea expunerii la 

anumite medicamente sau toxine provenite din mediul 
înconjurator, adoptarea unui stil de viață sănătos 

(dietă echilibrată cu consum scăzut de 
grăsimi). 

Afecțiunile hepatice la copii  



HEPADEP® soluție orală are efect antihepatotoxic și hepatoprotector si ajută la susținerea funcției hepatice. 
Lemnul dulce din compoziția Hepadep are efect antioxidant, antiinflamator și hepatoprotector reducând 
inflamația hepatică. Contribuie la stimularea funcțiilor hepatice și a digestiei, crescând apetitul. Feniculul 
contribuie la inhibarea spasmelor gastrointestinale, favorizează eliminarea gazelor și stimulează apetitul. 

Mușețelul are efect citoprotector, cicatrizant și antiinflamator gastric, stimulând secreția și eliminarea bilei. 
Indicat în:

profilaxia și tratamentul citolizei hepatice induse medicamentos, profilaxia și tratamentul 
steatozei hepatice, profilaxia și tratamentul tulburărilor hepato – biliare, inapetență, 

adjuvant în tratamentul dislipidemiilor
Administrare:

sugari 6 luni – 1 an – 0,5 ml de 3 ori pe zi (direct în cavitatea bucala)
copii 1 – 3 ani – 1 ml de 2 ori pe zi

copii 3 – 6 ani – 1.5 ml de 2 ori pe zi
copii 6 – 12 ani – 2 ml de 2 ori pe zi

adulți – 3 ml de 2 ori pe zi
soluţia se poate dizolva într-o cantitate mică de apă.

0,5 ml = 8 picături



Enzimele sunt implicate în toate procesele din organism. Cantitatea de enzime secretată de organism 
variază pe parcursul vieții, fiind condiționată și de anumite afecțiuni. În cazul unor tulburări digestive, este 

necesară substituția cu astfel de enzime pentru a se asigura digestia optimă a alimentelor. 
Intoleranțele alimentare sunt expresia unui deficit enzimatic.  Simptomele comune includ: greața, 

gastralgiile, scaunele diareice, vărsăturile. Deficitul enzimatic poate fi produs de alimentația 
incorectă. În aceste condiții se ajunge ușor la carențe enzimatice semnificative care îngreunează 

digestia. Suplimentările cu enzime reprezintă terapii apropiate de natură și se pot adresa, 
profilactic, cauzelor producerii multora dintre boli. 

ENZYSOL plicuri este solutia Dr. Phyto pentru tratarea dispepsiei functionale si pentru 
ameliorarea simptomatologiei cauzate de excesele alimentare. Amilaza asigură  

o digestie ușoară și un nivel constant de energie. Glucoamilaza favorizează 
absorbția și utilizarea optimă în procese metabolice. Proteaza asigură 

digestia proteinelor vegetale și animale. Lipaza stimulează 
secreția biliară și  favorizează absorbția grăsimilor și 

a vitaminelor liposolubile. Lactaza previne 
și reduce simptomele de 

Deficitul enzimatic



distensie abdominală, flatulență, crampe și dureri abdominale. Celulaza are rol digestiv și oferă energie 
constantă organismului. Pectinaza ajută la funcționarea normală a tranzitului intestinal. Bromelaina 
menține digestia optimă și susține absorbția nutrienților proveniți de la alimentele de natură proteică. 

Are, de asemenea, rol antiinflamator la nivel digestiv.
Indicat în:

tratamentul și profilaxia dispepsiei funcționale, tratamentul și profilaxia intoleranțelor 
alimentare cauzate de deficitul enzimatic, ameliorarea simptomatologiei cauzate de 

excesele alimentare, tratamentul adjuvant în sindroamele de malabsorbție

Administrare:
sugari 6 luni-1 an: 1 plic/zi, cu recomandarea medicului

copii 1-3 ani: 2 plicuri/zi
copii 3-12 ani: 3 plicuri/zi

adulți: 4 plicuri/zi

Conținutul plicului se dizolvă în 50 ml apă plată la temperatura camerei.
Se administrează în timpul mesei sau imediat după masă



Infecția tractului urinar (ITU) la copii este destul de comună reprezentând afecțiunea cauzată de prezența 
germenilor patogeni (ciuperci, bacterii, paraziți) la nivelul tractului urinar. Aceștia se pot localiza în oricare 
parte a tractului urinar – uretră (infecție uretrală sau uretrita), vezica urinară (infecție a vezicii urinare sau 

cistită), rinichi (infecție a rinichilor sau pielonefrită). Simptomele unei infecții urinare la sugar și copilul 
mic pot include febra inexplicabilă înaltă, însoțită sau nu de frison, urina cu miros neobișnuit, piederea 

poftei de mâncare, însotita de scadere ponderală sau creștere nesatisfăcătoare, vărsătură sau 
diaree, irascibilitate. În cazul infecțiilor de tract urinar la copii este recomandată vizita la medic 

încă de la primele simptome: senzație de usturime, urinări frecvente. Cistita este o tulburare 
ce trebuie recunoscută și tratată precoce. Medicul poate recomanda administrarea unor 

soluții naturale, cu acțiune blandă, pe bază de fitoextracte de merișor. 

Dr. Phyto vine în sprijinul mămicilor cu un produs ce acționeaza blând, 
dar eficient asupra infecțiilor urinare și care contribuie la menținerea 

sănătății tractului urinar. CISTIDEP® sirop conţine merișor, 
cu acțiune antimicrobiană și diuretică, inhibând 

aderența bacteriană la uroepiteliu. Extractul 
standardizat de merișor 

Infecțiile urinare



reduce cu până la 80% aderența Escherichia coli la epiteliul vezicii urinare și determină eliminarea a 70% 
din bacteriile aderate. Inulina are acțiune imunomodulatoare și antiinflamatoare, distruge virusurile și 

bacteriile, inhibând dezvoltarea bacteriilor patogene. Pidolatul de zinc are acțiune imunomodulatoare și 
antioxidantă. Vitamina C are acțiune citoprotectoare, antioxidantă și antiinflamatoare. Aceasta crește 

răspunsul anticorpilor și contribuie la susținerea sistemului imunitar.
Indicat în:

profilaxia și tratamentul infecțiilor de tract urinar acute și recurente, adjuvant al 
antibioterapiei.
Administrare:

copii 6 luni–3 ani: Fază acută – 2.5 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7-10 zile
Profilaxie recurențe – 2.5 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

copii 3-6 ani: Fază acută – 5 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7–10  zile
Profilaxie recurențe – 5 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

copii 6-12 ani: Fază acută – 10 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7-10 zile
Profilaxie recurențe– 10 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

Este recomandat ca produsul să se administreze după masă și după 
golirea vezicii urinare.



Deficiența de fier este cea mai întâlnită deficiență nutrițională la copii. La naștere, bebelușii dispun de o rezervă de 
fier pentru primele 6 luni de viață. Însă, după această perioadă, aportul adecvat de fier din alimentație este esențial. 
Perioada de după primele 6 luni are un ritm accelerat de creștere, iar creierul cunoaște o dezvoltare considerabilă, 

precum și principalele procese mentale și motorii. La copiii mici, carența de fier se manifestă prin diminuarea 
capacităților fizice, prin oboseală accentuată și anorexie, iar dezvoltarea psihomotorie și cognitivă încetinește. 

Deficiența de fier poate implica probleme de comportament, precum și o vulnerabilitate în fața infecțiilor. 

De cele mai multe ori, dieta nu poate îmbunătăți nivelul de fier din sânge, fiind nevoie de o 
suplimentare zilnică cu fier. Astfel, siropul FERRODEP® reprezintă o soluție eficientă în prevenția 

și corectarea deficitului de fier. Conține o formă unică  de fier, Fe-P80E, micronizat, 
pentru o absorbție crescută, și dispersabil, amestecat cu emulgatori pentru a preveni 

reaglomerarea și precipitarea pe fundul flaconului asigurându-se astfel o cantitate 
constantă de fier la fiecare administrare. Fe-P80E este bine tolerat de 

tractul gastrointestinal, nu produce iritații și trece de pasajul gastric, 
absorbindu-se lent în intestinul subțire.  Fierul contribuie la 

formarea globulelor roșii și a hemoglobinei, la 
transportul normal al oxigenului 

Deficiența de fier



în corp și la funcționarea normală a sistemului imunitar.  În plus, conținutul de cupru și zinc asigură o eficiență 
clinică  mai rapidă, iar vitamina C, vitaminele din grupa B și acidul folic sunt implicate în procesul de absorbție, 

transport și depozitare a fierului. Mai mult, are un gust bun, ușor acceptat de copii. FERRODEP® îl ajută pe puiul 
tău să crească mare și sănătos, combătând cea mai frecventă deficiență nutrițională!

Indicat în:
 prevenția și corectarea anemiei feriprive, corectarea carențelor nutriționale, perioada 

de creștere și dezvoltare a copilului.

Administrare (înainte de masa principală):
Prevenția carențelor de fier - sugari 6 luni-1 an: 5 ml/zi; copii 1-7 ani: 7,5 ml/

zi; copii 7-12 ani: 10 ml/zi sau la recomandarea medicului. Se recomandă 
administrarea pe o perioadă de minim 3 luni. Corectarea deficitului 

de fier - sugari 6 luni-1 an: 10 ml/zi; copii 1-7 ani: 15 ml/zi; 
copii 7-12 ani: 20 ml/zi sau conform recomandării 

medicului.



În perioada de creștere, aportul corespunzător de vitamine și minerale are o importanță esențială. Cerințele 
crescute de energie din această perioadă, fără un aport corespunzător pot produce apatie, lipsă de 

concentrare și inapetență. De asemenea, la schimbările anotimpurilor, organismul este suprasolicitat, iar 
pentru a se adapta la noile condiții climatice necesită un aport corespunzător de vitamine. O dietă săracă 

în fructe și legume în această perioadă poate duce la deficit de energie, mai ales în cazul copiilor.
Dacă un copil are o alimentație completă și echilibrată - conform piramidei alimentare 

recomandate, atunci nu are nevoie de vitamine suplimentare. 

VITADEP® este soluția Dr. Phyto eficientă în perioada de creștere când aportul 
suficient de vitamine este esențial pentru o dezvoltare armonioasă. 

Vitaminele din compoziția VITADEP® sunt necesare pentru creștere, 
vitalitate și stare generală bună de sănătate. Aportul adecvat 

de vitamine din grupul B este corelat cu îmbunătățirea 
nivelului de energie, a memoriei și a 

concentrării.  

Aport adecvat de vitamine



Vitamina E are rol puternic antioxidant asigurând un nivel optim de energie. Vitamina A are rol în 
reglarea răspunsului imun. Vitamina C are rol antiviral și susține sistemul imunitar. Vitamina D3 

are beneficii imunomodulatoare și antiinfecțioase. Vitamina K previne depunerea de calciu în 
vascularizație și miocard.

Indicat în:
prevenția și combaterea deficiențelor de vitamine, reducerea perioadei de 

convalescență, tratamentul inapetenței și asteniei

Administrare:
copii sub 1 an*: 0,5 ml o dată/zi

copii 1-3 ani: 1 ml o dată/zi
copii 3-6 ani: 2 ml o dată/zi
copii 6-9 ani: 3 ml o dată/zi
copii 9-12 ani: 4 ml o dată/zi

copii peste 12 ani: 5 ml o dată/zi

* cu recomandarea medicului 
Soluția se poate dizolva într-o cantitate mică de apă.

1 ml de produs este echivalentul a 16 picături.



Cel mic este superenergic și nu stă locului o clipă?  Adoarme foarte greu și se trezește de mai multe ori 
noaptea? Nu trebuie să te îngrijorezi, pentru că nu ești singurul părinte al cărui copil este mai agitat 
sau are probleme cu somnul -  studiile arătând că piticii cu tulburări de somn pot suferi modificări 

comportamentale. 

Conform statisticilor, un procent din ce în ce mai mare de bebeluși sunt hiperactivi. Această 
hiperactivitate se manifestă prin stări de agitație, agresivitate, dispoziție instabilă, ore de somn 

puține (în jur de 10/24 față de 17-18, cum ar fi normal), adormit foarte dificil, somn agitat 
sau în reprize scurte, plâns frecvent în timpul somnului etc. 

Siropul ANSIODEP® este soluția naturală și delicată pentru puiul agitat. 
Conține extracte strandardizate din plante, cu efect demonstrat în 

reducerea stărilor de agitație favorizând somnul natural. 
Teiul și mușețelul din compoziție au acțiune 

calmantă și relaxantă, contribuind 

Stările de agitație și tulburările de somn



la reducerea stărilor de iritabilitate pe timpul zilei și inducând un somn restaurator pe timpul nopții.  Macul 
californian și floarea pasiunii sunt eficiente în stări de agitație, favorizând somnul natural al celui mic, fără 
a cauza senzația de oboseală la trezire. ANSIODEP® este lipsit de efectele secundare ale anxioliticelor: 

nu produce dependență și nici somnolență pe timpul zilei. 

Indicat în:
tratamentul hiperexcitabilității și hiperactivității, tratamentul stărilor de agitație, 

tratamentul tulburărilor de somn.

Administrare (înainte de masa principală):
sugari 6 luni-1 an: 2,5 ml/zi; copii 1-3 ani: 5 ml/zi; copii 3-6 ani: 7,5 ml/

zi; copii 6-12 ani: 10 ml/zi; adulți: 10-20 ml/zi. Se recomandă 
administrarea pe o perioadă de 3 luni sau la nevoie până la 

remiterea simptomatologiei.



Pielea este cel mai mare organ al corpului uman, îndeplinind multiple roluri și funcții. Pielea nou-născuților 
este delicată, fină, dar și fragilă.

Dermatita atopică este o inflamație a pielii, o afecțiune cu evoluție cronică.
Simptomele tipice sunt:  ▶ roșeată   ▶ mâncărime   ▶ piele scuamoasă   ▶ leziuni ale pielii

Se manifestă cu recurență și se caracterizează prin apariția petelor roșiatice mai mult sau mai puțin 
grave și persistente. 

Cauza dermatitei atopice este necunoscută. La baza acestei afecțiuni există, cu siguranță, o 
predispoziție genetică. Totodată, și factorii de mediu și stilul de viață joacă un rol important. 

Gama dermadep este soluția Dr. Phyto blândă și eficientă ce oferă formule special 
concepute pentru îngrijirea pielii nou-născuților, copiilor și adulților.

dermadep® SHOWER - SHAMPOO conține ingrediente active delicate, precum aloe vera, 
extract de ovăz, extract de lemn-dulce și ulei de luminița nopții, care îngrijesc pielea și 

contribuie la menținerea mecanismului natural de protecție al acesteia.
dermadep® TOP cremă conține extract de capere, extract de cactus, extract 

de frunze de măslin, extract de ovăz, uree, ulei de jojoba, gălbenele 
și migdal dulce ce acționează sinergic, favorizând reacția 

rapidă a pielii și menținerea funcției de barieră 
cutanată.

Dermatita atopică



dermadep® SHOWER - SHAMPOO:
Pentru îngrijirea cutanată la persoane cu: 

▶Piele atopică  ▶Piele sensibilă  ▶Piele uscată   
▶Reacţii alergice cutanate  ▶Cruste de diferite etiologii

Gama dermadep® a fost special concepută pentru utilizarea la nou-născuți, copii și adulți.

dermadep® TOP cremă:
Pentru îngrijirea cutanată la persoane cu piele 
sensibilă și predispusă la iritații: 
▶Piele cu tendință atopică  ▶Piele sensibilă   
▶Piele uscată  ▶Piele afectată de iritația de scutec

Mod de utilizare:
dermadep® SHOWER - SHAMPOO: 

La duș: se aplică produsul pe pielea umezită. 
Se masează delicat până la apariţia spumei, 

se clătește din abundenţă cu apă, apoi se 
usucă delicat, fără frecare. 

În cadă: turnaţi din produs în 
timp ce umpleţi cada. Clătiţi 

abundent cu apă și uscaţi 
delicat, fără frecare.

dermadep® TOP cremă: 
Se aplică local un strat subţire de cremă, 
de mai multe ori pe zi. Masaţi delicat 
pentru a favoriza pătrunderea în piele.

Indicaţii:



Când puiul tău este răcit,
Dr. Phyto îți oferă, dragă mămică, soluții 

fitoterapeutice eficiente împotriva infecțiilor
de tract respirator

De la primele semne ale 
virozei sau în perioada acutăÎn profilaxie

✅ Scurtează durata 
infecțiilor respiratorii

✅ Reduce numărul și 
severitatea infecțiilor 
respiratorii

✅ Previne complicațiile 
bacteriene

✅ Susține sistemul 
imunitar în perioada 
de vulnerabilitate 
imunologică (de după 
viroză)

✅ Contribuie la funcționarea normală a 
sistemului imunitar 

✅ Eficient în profilaxia și tratamentul infecțiilor 
respiratorii acute și/ sau recurente, inclusiv 
cea cu SARS-CoV-2 

✅ Protejează celulele împotriva stresului 
oxidativ 

✅ Reduce durata și severitatea infecțiilor 
respiratorii 

✅ Menține homeostazia fierului, facilitând 
absorbția sa intestinală și transportul în sânge 

✅ Tonifică organismul în perioadele de 
convalescență

În infecții respiratorii repetate
✅ Reduce numărul infecțiilor 

respiratorii
✅ Contribuie la întărirea sistemului 

imunitar
✅ Reduce utilizarea de antibiotice
✅ Tonifică organismul în convalescență
✅ Contribuie la consolidarea sistemului 

imunitar înainte de intrarea în 
colectivități și în boli contagioase



În tuse iritativă și productivă

✅ Calmează tusea
✅ Reduce frecvența 

și durata 
paroxismelor

✅ Are efect emolient 
și fluidifiant al 
secrețiilor bronșice

În hiperreactivitate bronșică

✅ Reduce 
hiperreactivitatea 
bronșică

✅ Reduce manifestările 
alergice asociate 
infecțiilor de tract 
respirator

✅ Este eficient în tuse 
reziduală

În tratamentul rinitei alergice și nonalergice

✅ Facilitează respirația prin reducerea 
edemului nazal și diminuarea 
prezenței agenților alergeni și 
infecțioși

✅ Combate natural congestia nazală
✅ Previne apariția complicațiilor 

bacteriene
✅ Favorizează regenerarea 

mucoasei nazale

În inflamații ale tractului orofaringian

✅ Reduce inflamația 
mucoasei orofaringiene

✅ Inhibă multiplicarea 
virusurilor –› film 
protector pe mucoasă

✅ Calmează durerea și 
senzația de uscăciune 
cauzată de inflamație

✅ Regenerează mucoasa



Când pe cel mic îl doare burtica,
 Dr. Phyto este alături de tine și de puiul tău și 
vă oferă soluții naturale și rapide în calmarea 

tulburărilor digestive funcționale

✅ Ameliorează colicile 
și reduce durerile 
abdominale

✅ Reduce producția de 
gaze

✅ Reglează motilitatea 
intestinală

În colici

✅ Previne și combate 
constipația

✅ Calmează inflamația 
mucoasei gastrointestinale

✅ Reglează tranzitul intestinal

✅ Este eficient în ameliorarea 
durerilor și crampelor 
abdominale

✅ Susține funcționarea normală 
a sistemului digestiv

✅ Diminuează refluxul 
gastroesofagian

✅ Are rol important în protecția și 
refacerea mucoasei gastrice

✅ Inhibă aderența bacteriilor la 
epiteliul tractului urinar și ajută la 
desprinderea bacteriilor fixate

✅ Scade riscul de apariție a infecțiilor 
urinare

✅ Ameliorează senzațiile de usturime 
și durere

✅ Susține funcționarea normală a 
tractului urinar

În constipație și tulburări de tranzit

În ameliorarea simptomelor cauzate 
de dispepsia funcțională

În susținerea funcționării normale 
a aparatului urinar



✅ Compensează pierderea de săruri minerale 
și lichide

✅ Ameliorează starea de deshidratare
✅  Ajută la echilibrarea hidroelectrolitică

✅ Ajută la echilibrarea hidroelectrolitică și la 
ameliorarea stării de deshidratare

✅ Restabilește echilibrul microflorei intestinale
✅ Reface bariera gastrointestinală
✅ Reduce capacitatea bacteriilor patogene de a adera și 

coloniza mucoasa intestinală
✅ Modulează răspunsul imun local și sistemic

În prevenirea și tratarea deshidratării ușoare sau 
moderate, cu eficiență clinică dovedită

✅ Reduce starea de rău de mișcare
✅ Reduce stările de greață
✅ Îmbunătățește digestia
✅ Calmează crampele abdominale

În eliminarea disconfortului dat de greață și vărsături



Când pe cel mic îl doare burtica,
Dr. Phyto este alături de tine și de puiul tău  

și vă oferă soluții naturale și rapide în calmarea 
tulburărilor digestive funcționale

✅ Reduce exsudatul mucoasei intestinale, diminuând pierderea de apă și electroliți
✅ Limitează contactul cu microorganismele și reduce iritația mucoasei
✅ Reduce inflamația mucoasei intestinale prin formarea unei pelicule cu efect de barieră  
✅ Reduce crampele și disconfortul abdominal

În tratamentul diareei de diverse cauze

✅ Previne și combate dispepsia și intoleranțele alimentare și simptomele asociate 
acestora (greață, vărsături, senzație de plenitudine abdominală, flatulență, disconfort 
sau durere abdominală etc.)

✅ Susține digestia sugarului în perioada diversificării alimentației
✅ Favorizează absorbția optimă a nutrienților
✅ Contribuie la funcționarea normală a tractului gastrointestinal

În ameliorarea simptomelor cauzate de dispepsie și intoleranțe alimentare generate de deficitul enzimatic

Când cel mic urmează un tratament medicamentos, Dr. Phyto este alături de tine și 
de puiul tău și vă oferă soluții naturale și eficiente 

În susținerea funcției hepatice 
✅ Are efect citoprotector
✅ Reduce simptomatologia hepatobiliară (greață, vomă, meteorism, durere, 

intoleranță la alimente grase)
✅ Stimulează regenerarea celulei hepatice 
✅ Normalizează valorile transaminazelor serice 
✅ Reduce inflamația hepatică 
✅ Acționează la nivelul metabolismului  hepatic 
✅ Este un tonic hepatic stimulând apetitul și revigorând organismul



În ameliorarea simptomelor cauzate de dispepsie și intoleranțe alimentare generate de deficitul enzimatic

În anemie feriprivă
✅ Asigură cantitatea de fier necesară și constantă la fiecare administrare
✅ Asigură o biodisponibilitate crescută  (particule micronizate, mai mici decât 

pirofosfatul de fier cunoscut)
✅ Se absoarbe lent și este  delicat cu stomacul
✅ Gust excelent

În stări de agitație și tulburări de somn
✅ Reduce stările de agitație și hiperactivitatea la copii, favorizând somnul
✅ Susține somnul natural
✅ Fără efectele secundare ale anxioliticelor de sinteză: nu produce dependență și 

somnolență pe timpul zilei

Dr. Phyto îți propune soluții eficiente 
pentru o dezvoltare sănătoasă

✅ Asigură un aport suficient de vitamine în perioada de creștere
✅ Susține metabolismul energetic normal 
✅ Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
✅ Susține funcțiile cognitive
✅ Reduce stările de slăbiciune și oboseală
✅ Tonifică organismul în perioadele de convalescență și după uzul 

de antibiotice

În prevenirea deficiențelor de vitamine, în cazurile de 
carențe nutriționale și aport nutrițional insuficient
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✅ Îngrijesc pielea și contribuie 
la menținerea mecanismului 

natural de protecție al acesteia. 

✅ Acțiune hidratantă, 
reparatoare, de calmare și 

de reducere a pruritului. 

 ✅ Testat dermatologic 
pe piele sensibilă și 

atopică.

SHOWER - SHAMPOO  TOP cremă 


