
 
AKCE  na zdravotnické prostředky Fagron
V loňském roce jsem pro vás rozšířili sortiment o silikonový gel na jizvy Nourisil™ MD a tekutý přípravek pro snazší polknutí kapslí 
MediSpend™ s citronovou příchutí.
 
Od 22. 1. 2018 jsme pro Vás přichystali zajímavé  akce na sortiment zdravotnických prostředků Fagron.
 
Nourisil™ MD
Ke každému balení vzorek 5 g ZDARMA při objednání na callcentru Fagron.
 
MediSpend™ Lemon
K nákupu 2 balení + 1 ks ZDARMA při objednání na callcentru nebo e-shopu Fagron.
 
Akce na zdravotnické prostředky platí od 22. 1. do 30. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob.

Více informací ZDE.
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Bralenky v různých 
baleních
Opět u nás můžete objednávat 

klasické bralenky (láhev kapací bez 

pojistky originality) ošetřené 

ionizačním zářením.

Připravili jsme pro Vás 20 kusů  

v balení buď rozdělené po 2 nebo  

při větší spotřebě celých 20 kusů  

v dvojobalu.

602747 Bralenka IONISTER  

25ml 10x2ks

603401 Bralenka IONISTER 

25ml /20ks, dvojobal Vykročili jsme do nového roku a pokračujeme v tradičním zasílání měsíčního newsletteru 
s aktuálními informacemi.
Připravili jsme pro vás akce na zdravotnické prostředky s platností od 22.1.2018 a i nadále 
vás budeme informovat o novinkách v sortimentu surovin nebo ve velikostech balení 
obalového materiálu. 

Budeme se těšit na vaše dotazy do poradny fagronacademy@fagron.cz. 

Váš Fagron

https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201801_Letak_ZP.pdf
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=602747+&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=603401+&s_c=products


 
Aqua purificata 2l   
  
AQUA purificata Bag in Box je voda 
určená pro výrobu a přípravu léčiv 
a odpovídá požadavkům platného 
Českého i Evropského lékopisu. 

Využijte zvýhodněné nabídky AQUA 
purificata 2+1 zdarma, kterou jsme 
pro vás připravili v období  
od 1. 11. 2017 do vyprodání zásob. 

Znáte hlavní výhody Bag in Box?  

 9prodloužená doba spotřeby
 9optimální velikost
 9plně nahrazuje výrobu vlastní 

čištěné vody v lékárnách
 9 komfortní dávkování
 9 snadná manipulace
 9 efektivní využití skladovacího 

prostoru
 9 snadná likvidace obalů

Exspirace: 
Originální balení – 36 měsíců 
Po otevření – 3 měsíce 

Objednávat můžete  
v e-shopu pod  
katalogovým číslem 608730. 

Nabídka s výhodnějšími cenami

Seznam akčního zboží
s ohroženou exspirací je nově 
aktualizován k datu 15. 1. 2018.

Kompletní aktuální seznam 
naleznete ZDE.
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Vybíráme ze sortimentu

Aciclovirum

Antivirotikum, které je možné rozplnit do kapslí; v německé literatuře lze najít odkazy na 

zapracovaní ve formě perorální suspenze s karmelózou a konzervační vodou. Pro topické 

podání vycházíme z receptur pro přípravu gelu s methylcelulosou nebo krému s přídavkem 

dimetikonu do BasiFarm® cremoru.

 

Metronidazolum – skladem na Fagronu verze mikronizovaná i klasická

Metronidazolum využijete především pro přípravu perorálních kapslí nebo čípků

Metronidazolum micronisatum je rozmělněno na jemné částice, při přípravě, je nutné ho 

rozetřít s malým množstvím pomocné látky (Ethanolum, Propylenglycolum, Triglycerida 

saturata media, apod.) a s výhodou ho zapracovat do mastí a dalších polotuhých přípravků, 

případně do čípků.

 

Globuli Sacchari N 5

Inertní směs využitelná jako nosič pro homeopatické přípravky nebo jako placebo.

Páteční objednávky obalového materiálu se slevou 7%

Nezapomeňte! I v pátek jsme tu pro Vás s výhodnou nabídkou!

Objednávat můžete v pátek mezi 7-17 hod webovou objednávkou nebo přes zelenou 
linku 800 138 759.

https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_100067/aqua-purificata-bag-in-box.aspx
https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201801-vyprodej_leden.pdf
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=acicl&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=metroni&s_c=products
https://shop.fagron.cz/cs-cz/search.aspx?q=globuli+sacchari&s_c=products

