
 

HALICAR® mast 
 
 
 
 
 
 
 

Halicar® mast je fytofarmakum – dermatologikum, antiflogistikum. Mast obsahuje 
základní tinkturu z čerstvých nadzemních částí kvetoucí rostliny Cardiospermum 
halicacabum L. (srdcovnice) s látkami s protizánětlivým a protialergickým účinkem.  
 

 
 

POUŽITÍ 

 záněty kůže různého druhu i původu (ekzémy alergického 
původu, kopřivka, sluneční alergie, po 
kousnutí či bodnutí hmyzem) 

 podpůrná terapie atopického ekzému 

 léčení neurodermitidy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 rychle uleví od svědění a 
napomáhá regeneraci pokožky 

    vhodný i na dlouhodobou 
léčbu, na tvář i okolí očí 

    není věkové omezené (vhodné i 
pro děti od narození) 

    v případě ekzému snižuje 
spotřebu steroidů 

 nepůsobí fotosenzibilizaci – dá 
se použít i při pobytu na slunci 

 100% přírodní 
 

 
Léčivý přípravek bez lékařského předpisu  

POMOC PŘI ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE 



 

 

HALICAR® mast 
 
Fytofarmakum dermatologikum 
 
 
Složení: 100 g: Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g.  
Pomocné látky: Emulgující cetylstearylalkohol (typ A), bílá vazelína, oktyldodekanol, čištěná voda, 
benzylalkohol, tekutý parafin 
 
Registrační číslo: 94/054/01-C 
 
Kontraindikace: Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku nebo některé další složky přípravku.  
 
Nežádoucí účinky: U přecitlivělých osob zcela ojediněle možnost výskytu alergických reakcí. Při 
objevení jakýchkoliv neobvyklých reakcí přerušte užívání a poraďte se s lékařem. 
 
Interakce: Nejsou dosud známy. O současném podávání s jinými místně podávanými léčivými 
přípravky se poraďte s lékařem. 
 
Dávkování a způsob použití: Mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3 krát denně (podle potřeby i 
častěji) na postižená místa na pokožce a lehce se vmasíruje. Po zmírnění obtíží je možno užívat 
méně často. Přípravek může být užíván i u batolat a dětí. 
 
Způsob uchování: Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Datum posl. revize: 21.4.1010 
 
Balení: 25 g, 50 g 
 
Výrobce: Deutsche Homöopathie-Union-Arzneimittel GmbH & Co., KG, Ottostrasse 24, 76227 
Karlsruhe, Německo 
 

Indikace: Mast se používá na ekzémy alergického původu, k doléčování a podpůrné 
léčbě atopických ekzémů, k léčbě neurodermitid (svědivá kožní onemocnění). 


