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Aktuálně ze sortimentu

NOVINKA 
  
Babynol®  100 ml 
Dětská mast s panthenolem  

Fagron Vám přináší osvědčený kosmetický přípravek  
s jemným složením. Obsahuje 2,5% kvalitního dexpanthenolu 
v kombinaci s výběrovým olivovým olejem.  
Mast Babynol® je vhodná pro každodenní použití jako jemná 
ochrana proti vzniku opruzenin a podporu regenerace citlivé 
pokožky. 
• Blahodárný vliv olivového oleje podpořený účinky 

panthenolu a vitaminu E tvoří ideální kombinaci pro péči o 
dětský zadeček.

• Jemná mast se lehce roztírá, je vhodná zejména k ošetření 
citlivé dětské pokožky.

• Lze aplikovat také na bradavky po kojení.
• Vhodné i pro péči o pokožku spálenou od sluníčka.
• Zcela bez parfemace.

A POZOR do konce května Vám nabízíme exkluzivně u Fagronu výhodnou prodejní nabídku 
2+1 zdarma.  Objednávejte přes naše callcentrum nebo e-shop počet kusů v násobcích 3, 
získáte od nás každé třetí balení jako bonus.  

Panthenol, známý také jako provitamin B5, výrazně přispívá k celkovému posílení 
přirozených regeneračních procesů. V kombinaci s vitaminem E je díky němu pokožka 
hebká, vitální a jemná na dotek. 
Olivový olej, nazývaný též tekutý zázrak, je pro své jedinečné složení jednou z 
nejzdravějších ingrediencí na světě. Přírodní složky oleje mají skvělé zklidňující a hydratační 
účinky na kůži. 
Ideální konzistence masti zajistí její rovnoměrné rozetření po celé ploše ošetřované 
pokožky a její používání se stane oblíbeným rituálem pro Vás i Vaši rodinu. 

 Balení Babynol® Dětská mast s panthenolem obsahuje 100 ml masti.

Dimethylsulfoxid 250 g 
Zařazení: Rozpouštědlo; urologikum; analgetikum pro bolest kloubů a svalů (ATC: G04BX13; M02AX03) 
 
Dimethylsulfoxid (DMSO) se používá jako rozpouštědlo, př. roztok lidokainu 10% v DMSO se používá jako ušní kapky 
k znecitlivění bubínku před paracentézou*. Nachází své využití i topicky jako léčivá látka v urologii nebo v léčbě 
bolesti. DMSO je mísitelné se řadou organických rozpouštědel i s vodou. Velmi snadno proniká skrz kůži.  

 *Nové léčivé látky v magistraliter receptuře X – lidokain a lidokain-hydrochlorid. Sklenář, Horáčková. Prakt. lékáren. 
2011; 7(5): 232–235 

Xylometazolini hydrochloridum 5 g 
Zařazení: Dekongescent (ATC: R01AA07 ; R01AB06; S01GA03) 
 
Xylometazolin je používán nejčastěji jako dekongescent nosní sliznice do topických přípravků pro aplikaci do nosu. 
Pro adjustaci nosních kapek ve formě spreje doporučujeme použití obalového materiálu Lékovka s aplikátorem do 
nosu v naší nabídce. 
Další odborné informace o léčivé látce xylometazolin najdete například ve článku: Nové léčivé látky v magistraliter 
receptuře IV - xylometazolin-hydrochlorid. Sklenář. Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 296-299
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Cocois oleum raffinatum 250 g, 1000 g 
Zařazení: Pomocné látky, oleje 
 
Prémiová kvalita čištěného kokosového oleje bez dráždivých balastních příměsí, garantováno Fagronem. 
Vhodný pro přípravu promašťujících přípravků (masti, šlehané masti) nebo příprav pro péči o kůži či vlasy 
(výživné vlasové masky apod.).

Přijďte si poslechnout zajímavé přednášky kolegů z Lékárny Galenika v sobotu 27.4.2019 do pražského IKEMu 
na Celostátní konferenci farmaceutických asistentů.  

Vybíráme z programu:  
12,30 – 13,00      
Přístroje a pomůcky pro moderní přípravu IPLP v lékárně 
Kamila Červenková, DiS. 
13,00 – 13,30      
Galenická příprava aktuálně – léčivé a pomocné látky v praxi 
Mgr. Martina Husárová


