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Vaše oblíbené masťové základy Fagron
Od 1. 4. 2016 jsme změnili z důvodu snadnější komunikace mezi lékárníky a lékaři názvy našich masťových základů Fagron.

Změna se týká pouze etiket a názvů na e-shopu, složení a Vámi prověřená kvalita masťových základů zůstává stejná.

Objednávejte na shop.fagron.cz nebo na zelené lince 800 138 759.

AmiFarm®

synonymum: Cremor base - A

Nový název Původní název Typ základu

AmiFarm® Cremor base-A základ ambidermanového typu

AquaNeoFarm®cremor Cremor base-N základ typu neoaquasorb cremor

AquaNeoFarm®unguentum Unguentum base-N základ typu neoaquasorb unguentum

BasiFarm®cremor Cremor Basalis základ dle Basicreme DAC

CutoFarm® Unguentum base-C základ cutilanového typu

PolysoFarm® cum oleo olivae Emuls. polysani c. oleo olivae

PontoFarm® Unguentum base-P základ pontinového typu

SydoFarm® Unguentum base-S základ syndermanového typu



 
AmiFarm®
(Cremor base-A)

608424 AmiFarm® 100 g

608425 AmiFarm® 500 g

608426 AmiFarm® 1000 g

608427 AmiFarm® 3 kg

Složení: 
Aqua purificata, Alcohol cetylstearylicus, Carbome-
rum 980, Methylparabenum, Paraffinum liquidum, 
Paraffinum solidum, Propylenglycolum, Propylpa-
rabenum, Slovasol 2430, Trolaminum

Charakteristika: 
AmiFarm® je emulgující hydrofilní krémový 
základ (o/v) s neionogenním emulzním systé-
mem. Vodná fáze krému je tvořena gelem 
karbomeru (kyseliny polyakrylové).

Je kompatibilní s vodou a širokým spektrem 
látek hydrofilní povahy, které lze do základu 
vmíchat přímo. Látky lipofilní povahy je nutné 
spolu s krémem před smícháním zahřát (40°C 

až 50°C). Stabilita výsledných přípravků je 
závislá na koncentraci použitých látek a na vý-
sledném pH.

AmiFarm® je vhodný i pro některé kysele reagující 
látky (např. kyselinu salicylovou).

Základ lze používat přímo jako neutrální denní 
krém.

608417 AquaNeoFarm® unguentum 500 g

608418 AquaNeoFarm® unguentum 1000 g

608419 AquaNeoFarm® unguentum 3 kg

Aqua NeoFarm® unguentum
(Unguentum base-N)

Složení: 
Acidum stearicum 50, Alcohol cetylstearylicus, 
Glyceroli monostearas 40-55, Paraffinum liquidum, 
Paraffinum solidum, Slovasol 2430

Charakteristika: 
AquaNeoFarm® unguentum je bezvodý emulgují-
cí masťový základ s neionogenním emulzním 
systémem. S vodou nebo jinou hydrofilní 
kapalinou vytváří hydrofilní krém (o/v).

Základ je kompatibilní širokým spektrem látek 
lipofilní povahy, které lze do základu vmíchat 

přímo. Je schopen přijmout značné množství vody 
(až 1:3), s kterou vytváří stabilní emulzi od 30 % 
vodné fáze.

Látky hydrofilní povahy je nutné spolu se 
základem před smícháním zahřát (70°C až 75°C).

Základ lze v omezené míře používat přímo jako 
přípravek k promaštění pokožky, neobsahuje 
konzervanty, je proto vhodný pro dermatologicky 
senzitivní pacienty.

608410 AquaNeoFarm® cremor 100 g

608411 AquaNeoFarm® cremor 500 g

608412 AquaNeoFarm® cremor 1000 g

Aqua NeoFarm® cremor
(Cremor base-N)
Složení: 
Acidum stearicum 50, Alcohol cetylstearylicus, 
Aqua purificata, Glyceroli monostearas 40-55, 
Glycerolum 85%, Methylparabenum, Paraffinum 
perliquidum, Paraffinum solidum, Propylparabe-
num, Slovasol 2430

Charakteristika: 
AquaNeoFarm® cremor je emulgující hydrofilní 
krémový základ (o/v) s neionogenním emulzním 
systémem.

Vodu nebo jinou hydrofilní kapalinu je možné 
do základu vmíchat přímo, stejně tak látky velmi 

snadno rozpustné ve vodě (v množství odpovídají-
címu jejich rozpustnosti). Látky lipofilní povahy je 
nutné spolu s krémem před smícháním zahřát 
(40°C až 50°C).

Základ lze používat přímo jako přípravek  
k promaštění pokožky.



BasiFarm® cremor
(Basiscreme, Cremor basalis)

608446 BasiFarm® cremor 100 g

608447 BasiFarm® cremor 250 g

608448 BasiFarm® cremor 500 g

608449 BasiFarm® cremor 1 kg

608450 BasiFarm® cremor 5 kg

Složení: 
Aqua purificata, Alcohol cetylicus, Glyceroli 
monostearas 60, Glyceromacrogoli 20 monostea-
ras, Propylenglycolum, Triglycerida saturata media, 
Vaselinum album

Charakteristika: 
BasiFarm® cremor je emulgující hydrofilní 
krémový základ (o/v) s neionogenním emulzním 
systémem. Formulace základu (Basiscreme) byla 
převzata z Německého farmaceutického kodexu 
(DAC), kde je jedním z nejpoužívanějších 
excipientů ve standardní receptuře (NRF).

Je kompatibilní nejen s širokým spektrem 
účinných látek hydrofilní i lipofilní povahy,  

ale také s látkami ionogenními. Stabilita 
výsledných přípravků je nezávislá na pH  
v širokém rozmezí hodnot.

Základ neobsahuje konzervanty, je proto vhodný 
pro dermatologicky senzitivní pacienty.

608386 CutoFarm® 500 g

608387 CutoFarm® 1000 g

CutoFarm®
(Unguentum base-C)

Složení: 
Aqua purificata, Aluminii stearas, Arlacel 481V, Cera 
alba, Natrii tetraboras decahydricus, Paraffinum 
liquidum, Paraffinum solidum, Zinci stearas

Charakteristika: 
CutoFarm® je emulgující hydrofobní masťový 
základ (v/o) s kombinovaným emulzním 
systémem (směs anionogenního a neionogenního 
emulgátoru).

Je v omezené míře kompatibilní s vodou (1:1) 
a širokým spektrem látek převážně lipofilní 
povahy. Vmícháním vody (vodných roztoků)  

se hydrofobní charakter základu nemění. Většinu 
látek je možné vmíchat přímo. Látky, které nelze 
vmíchat přímo, je nutné spolu s mastí před 
smícháním zahřát (50°C až 60°C). 

Základ lze používat přímo jako přípravek 
k promaštění pokožky, nebo jako doplněk terapie 
kortikosteroidy.

PolysoFarm® cum oleo olivae
(Emulsio Polysani cum oleo olivae)

608403 PolysoFarm® cum oleo olivae 100 g

608404 PolysoFarm® cum oleo olivae 500 g

608405 PolysoFarm® cum oleo olivae 1000 g

Složení: 
Aqua purificata, Alcohol cetylicus, Glycerolum 85%, 
Myrj S50-PA-(MV), Olivae oleum raffinatum, 
Polysanová pasta 31,5%, Propylenglycolum

Charakteristika: 
PolysoFarm® cum oleo olivae je hydrofilní emulze 
(o/v) tvořená pastou koloidního hydroxidu 
hořečnatého a olivovým olejem. Obě složky 
spojuje neionogenní emulzní systém.

Kombinace hořčíku s olivovým olejem zklidňuje 
a promašťuje suchou pokožku a ochraňuje ji před 
vlivy vnějšího prostředí. Emulze se po nanesení 
na kůži dobře roztírá, její účinky jsou protizánětli-
vé, mírně adstringentní, chladivé a promašťující.

Lze ji použít u ekzémů, kožních erytémů, solárních 
dermatitid, lehkých forem popálenin a erysipelu.
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PontoFarm®
(Unguentum base-P)

608391 PontoFarm® 500 g

608392 PontoFarm® 1000 g

Složení: 
Adeps lanae, Aluminii stearas, Paraffinum 
perliquidum, Paraffinum solidum, Vaselinum 
flavum.

Charakteristika: 
PontoFarm® je bezvodý emulgující masťový 
základ s kombinovaným emulzním systémem 
(směs anionogenního a neionogenního emulgá-
toru). S vodou nebo jinou hydrofilní kapalinou 
vytváří hydrofobní krém (v/o).

Díky nižšímu obsahu tuku z ovčí vlny oproti  
základům syndermanového typu bývá  
oblíbenější v pediatrii.

Je v omezené míře kompatibilní s vodou (5:1) 
a širokým spektrem látek převážně lipofilní 
povahy. Vmícháním vody (vodných roztoků) se 
hydrofobní charakter základu nemění. Většinu 
látek je nutné spolu s mastí před smícháním 
zahřát (40°C až 50°C).

Základ lze používat přímo jako přípravek 
k promaštění pokožky, nebo jako doplněk terapie 
kortikosteroidy. Neobsahuje konzervanty, je proto 
vhodný pro dermatologicky senzitivní pacienty.

SydoFarm®
(Unguentum base-S)

608396 SydoFarm® 500 g

608397 SydoFarm® 1000 g

608398 SydoFarm® 3 kg

Složení: 
Adeps lanae, Cera alba, Cera japonica, Cholestero-
lum, Paraffinum liquidum, Paraffinum solidum, 
Polysorbatum 80, Vaselinum flavum.

Charakteristika: 
SydoFarm® je bezvodý emulgující masťový základ 
s neionogenním emulzním systémem. S vodou 
nebo jinou hydrofilní kapalinou vytváří hydrofob-
ní krém (v/o).

Je v omezené míře kompatibilní s vodou (2:1) 
a širokým spektrem látek převážně lipofilní 
povahy. Vmícháním vody (vodných roztoků)  

se hydrofobní charakter základu nemění. Většinu 
látek je nutné spolu s mastí před smícháním 
zahřát (40°C až 50°C).

Základ lze v omezené míře používat přímo jako 
přípravek k promaštění pokožky, neobsahuje 
konzervanty, je proto vhodný pro dermatologicky 
senzitivní pacienty.


