
Využijte i v únoru výhodné nabídky na ZDRAVOTNICKÉ prostředky Fagron a Bag InBoxy.

Nourisil™ MD AKCE Ke každému balení VZOREK (5g) na vyzkoušení
Až do konce března získáte při objednání Nourisil™ MD, silikonového gelu na jizvy s vitaminem E, na Call centru Fagron vzorek jako 
DÁREK na vyzkoušení.
Nabídněte Nourisil™ MD Vašim pacientům, ocení velikost balení (30 g), která jim vydrží dostatečně  
dlouhou dobu, a výjimečnou konzistenci přípravku s pěti silikony a vitaminem E.

MediSpend™ AKCE 2+1 zdarma
Využijte báječnou cenovou nabídku na e-shopu i na Call centru Fagron. Unikátní prostředek 
na usnadnění polknutí tablet a kapslí v únoru a v březnu v akci ke dvěma balením třetí ZDARMA.

AQUA purificata Bag in Box, 2l AKCE 2 + 1 zdarma
Čištěnou vodu s prodlouženou 3 měsíční expirací po otevření využijete na ředění sirupů v lékárně, 
individuální přípravu léčiv i oplach pomůcek pro přípravu.
 
Více informací ZDE.
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Vitamin C se stévií 
 
 
 
 
 

Váš oblíbený doplněk stravy

v našem sortimentu je tu pro Vaše 

pacienty, kteří mají v zimní sezoně 

oslabenou imunitu. 

Inovovali jsem pro Vás složení

a ještě lepší chuti jsme dosáhli 

přídavkem nekalorického sladidla 

obsaženého v rostlinách stévie.

Únorový newsletter je nabitý informacemi, nenechte si je ujít a čtěte až do konce.  
Informujeme o Vás novinkách v sortimentu, o platné legislativě a o vzdělávacích akcích.
 
Budeme se těšit na vaše dotazy do poradny fagronacademy@fagron.cz. 

Váš Fagron



Fagron Academy
Chcete se s námi potkat na 
vzdělávacích akcích?
Budeme pro Vás na seminářích ČLnK

Magistraliter příprava v lékárnách
PRAHA – po 19. března, IKEM
BRNO – st 11. dubna, Hotel 
BOBYCENTRUM
PLZEŇ – st 16. května, Hotel 
Primavera
OLOMOUC – čt 7. června, RCO

Zazní zde zajímavé přednášky na 
téma: Magistraliter alternativy 
nedostupných léčiv v praxi, 
Elektronizace v individuální přípravě, 
Péče o paliativní a chronické pacienty 
s využitím IPLP
Přihlašovat se můžete na webu ČLnK 
v sekci vzdělávání www.lekarnici.cz.
 
Naše produkty Vám rádi předvedeme 
také na stánku na konferencích 
HealthComm:
23. - 24. 02. 2018 v Ostravě
9. 3. 2018 v Plzni
23. 3. 2018 v Hradeci Králové
06. - 07. 04. 2018 v Brně
20. 4. 2018 v Liberci
nebo
7. 4. 2018 na Beskydském sletu v 
Ostravici
14. 4. 2018 na Celostátním sněmu 
farmaceutických asistentů v Praze

Únorové akční ceny

Seznam akčního zboží
s ohroženou exspirací je nově 
aktualizován k datu 12. 2. 2018.

Kompletní aktuální seznam 
naleznete ZDE.

Fagron a. s. - Holická 1098/31m - 77900, Olomouc
fagronacademy@fagron.cz - inovace@fagron.cz

fagron.cz

Vybíráme ze sortimentu
Pentravan® 500 g

Zařazení: Inovativní transdermální základ Fagron

Elegantní krémový základ s dobrým průnikem přes pokožku. S Pentravanem® objednávejte 

také: Lidocainum, Propranololi HCl, Progesteronum, Sildenafili citras, Diclofenacum Na

 SyrSpend® SF ALKA Prášek k rekonstituci pro přípravu 100 ml

Zařazení: Inovativní základ Fagron pro přípravu perorálních suspenzí

Směs pomocných látek na bázi kukuřičného škrobu pro snadnou přípravu tekutých 

lékových forem. Pro maskování nepříjemné chuti léčiv obsahuje náhradní sladidlo. S 

alkalickou formou SyrSpend® SF ALKA objednávejte také: Omeprazolum, Furosemidum

  SyrSpend® SF PH4 Dry Prášek k rekonstituci pro přípravu 100 ml 

Zařazení: Inovativní základ Fagron pro přípravu perorálních suspenzí 

Směs pomocných látek na bázi kukuřičného škrobu pro snadnou přípravu tekutých 

lékových forem. S kyselou formou SyrSpend® SF PH4 s pH  4,2 objednávejte také: 

Tacrolimus monohydricus, Baclofenum, Domperidonum, Dexamethasonum, Propranololi 

HCl, Pyridoxinum HCl, Nitrofurantoinum macrocryst., Nifedipinum, Sildenafili citras a 

spoustu dalších látek stabilních v základech  SyrSpend® SF. 

Heparinum natricum 1 g a 5 g

Zařazení: Antitrombotika a vasoprotektiva (ATC: B01AB01, C05BA03, S01XA14)

Kromě 1 g balení jsem pro vás zařadili i větší 5 g balení.

 Triamcinoloni acetonidum 1 g a 5 g

Zařazení: Kortikosteroidy (ATC: A01AC01, C05AA12, D07AB09, D07XB02, H02AB08, R01AD1, 

R03BA06, S01BA05)

Kortikosteroid třídy účinnosti II. vhodný pro zapracování do topických lékových forem. Pro 

přípravu krému doporučujeme základ BasiFarm® cremor.

 Tretinoinum 1 g

Zařazení: Léčiva k terapii akné pro lokální aplikaci (ATC: D10AD01)

Opět dostupný retinoid pro individuální přípravu. Vhodný základ pro přípravu topických 

lékových forem: Espumil™, LanetFarm®.

 Natrii hydrogenocarbonas 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg

Farmaceutická surovina v lékopisné kvalitě s širokým využitím jako pomocná nebo léčivá 

látka opět stavem

Vyprazdňovací fosfatový roztok 100g, 1000g

Zařazení: Roztoky s projímavým účinkem

Směs pro individuální přípravu roztoku k vyčištění střev před zákrokem.

Lékovka širokohrdlá bez uzávěru hnědá 800ml

Zařazení: Obalový materiál

Změnili jsme název: Toto zboží u nás znáte jako „Prachovnice“. Nyní ji již vždy hledejte jako 

Lékovka širokohrdlá bez uz hn 800ml. 


