ARQUIVOS :RIO GRANDENSES DE MEDICINA
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. Productos do Laboratoria de Biologia Clinica, Ltda.
Itledicados pela illustre classe medica

Vitamina - Farinha alimentar por excellencia.
Néo-Vitamin - Tonico de extracto de
frutas e vegetaes.
I Insulina Diabetes.
Synergon A. B. C. - Blcnorrhagia e
complicações em ambos os sexos.
Fermento tridigistivo - Perturbações
digestivas.
Sõro Lipotonico (Mef) - 'l'onico do
systema llervoso. Ambos os sexos.
Sôro LipQsedativo (Mef) - Tonico e
calmante do systema nervoso.
Ambos os sexos.
, Ovariomastina - DysmenorI"hea (comprimidos e amp.)
Glandula Pituaria - Inercia uterina e
intestinal (compr. e amp.)
Lipocholepatina Tuberculose (ampolas).
Oholepatina - Affecç(íes do figado e
vias biliares.
GI. Thyreoide Insufficiencia thyreoidiana.
Oholelactina - Desordens intestinaes.
11 Encephalina - Tonico nervino (comI P I ' . amp. e extracto).
Polyendocrinico - insufficiellcias das
glandulas associadas.
Hemosplenina - Paludismo. Anemias
geral.
Pancreas _ Insufficiencia pancreatica. Diabetes.
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Renina Diuretico por excel1encia
(compr. e amp.)
Suprarenal - Insufficiencia da gI. suprarenaI.
Orchidan - Fraqueza sexual (compr.,
amp. e extr.)
.11 Extracto hepatico Illsufficiencia
.
hepatica.
I Lipocarbisan (A. :B. O.) Syphilis e
suas manifestações.
Bismarsen - Syphilis e suas manifestações.

Quinoparsen - Impaludismo.
Pan1axil - Prisão de ventre.
Biotoxil - Opotherapia associada noa
estados toxi-infecciosos.
Iopepsan - Medicação iodo-iodetada
peptonada em extracto poly-opotherapico digestivo glycerinado.
Arterioesclerose, hipertensão arterial arterites especificas linphatismo e obesidade.
Thyroluteina - - Perturbações da menstruação.
Vaccinas "WRIGHT", etc., etc.
Nutrosan - Biscoitos calcificantes
Caseinato de caleio e feculentos.
Alimentação infantil além dos
seis mezes. No decurso de gravidez e de amamentação. Acção alimental'. Fixação do caleio.
Vitamina -- Injectavel. Extractos concentrados de vitaminas. A vitaminoses, escorbuto, rachitismos, polyneurites. Enfraquecimento, convalescença.
Extracto Hepatico - Injectavel. Opotherapia hepatica. Indicado nas li
affecções hepaticas, da vesicula
biliar, dyscrasias hemorrhagicas
etc.
Biocalcio Opo-calcio-nuclcillo-phos'i"
phatado (granulado). Descalcl lcação e desmineralisação de certas
toxi-infec~ões, periodos de crescimento, convalescen~as, esgotamento nervoso, affecções osseas.
Ioformil - Iodeto de urotropina benzosodico. Arterio-esclerose, cadionephro-esclerose,
toxi-infccções,
syphilis cOllgení1a ou adquirida
tardia, rheumatismo, lym phatismo.
Néohemosteno
Anti-allcmieo intensivo e completo: Ferro - Coure
- Poliopotcrapia.
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