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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. 

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.

LanetFarm® 500 g 
Hydrofilní krémový základ pro magistraliter přípravu dle holandské monografie 
Samostatně je vhodný jako indiferentní (zklidňující a ochranný) krém zejména u subakutních dermatóz. Vzhledem k vysokému 
obsahu vody má nepatrný okluzivní charakter a je ideální k aplikaci u pacientů s mastnější pokožkou. 
Je vhodný pro zapracovaní celé řady léčivých látek, např.: hydrochinonu*, tretinoinu*, resorcinolu, kyseliny salicylové, urey, 
dithranolu a dalších. 
* Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu. Láznička, Bucharová. Dermatol. praxi 2017; 11(1): 39-42 
   
Cocois oleum raffinatum 250 g, 1000 g 
Kokosový olej patří mezi oblíbené oleje používané jako nosič a rozpouštědlo pro různé látky například u kožních infekcí nebo 
zánětů dásní. Ve farmacii a kosmetice nachází čištěný kokosový olej uplatnění jako olejový základ pro přípravu promazávacích 
mastí, vlasových masek nebo při výrobě mýdel, v potravinářském průmyslu jako jedlý tuk. 
 

FagronLab™ 
  
Mezi profipřístroje pro vaši laboratoř nám do stáje FagronLab™ přibyla skvělá 
pomůcka pro rozpouštění látek v roztocích, a to magnetická míchačka 
FagronLab™ PRO-DMS. 
 
Toto zařízení Vám do vaší laboratoře přijde s celou řadou výhod: 
  
• Celé zařízení má elektronické ovládání, na digitálním displeji se zobrazuje 
rychlosti míchání i teplota
• Externí teplotní snímač (teploměr) s kovovým stojanem je součástí výrobku
• Tichý chod s technologií neslyšné změny polarizace
• Záruka 2 roky
  
Koupí zařízení FagronLab™ PRO-DMS navíc  prakticky získáte 4 přístroje v jednom 
– digitální magnetickou míchačku s ohřevem, ohřívač, velmi přesný digitální 
teploměr a vodní lázeň! 
   
V  naší nabídce Fagron naleznete i doplňkový sortiment magnetických míchadel 
a odstraňovač magnetických míchadel.  
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V naší Lékárně Galenika pružně reagujeme na nedostatky léčiv na 
českém trhu. 
   
Aktuálně Vám nabízíme v naší stálé nabídce:  
• Oční kapky s jodidem draselným 10 g
• Oční kapky s jodidem draselným a sodným 10 g
• Oční kapky s tetrakainem 1% 10 g

Nepřehlédněte 
Dexamethasonová triturace 1% s atestem:  
• Dexamethasoni acetas solutio 1% 50 g
  
Přípravky s antimykotikem kyselinou undecylenovou:  
• Antimykotické kolodium 20 g
• Krém MykoGal 30 g
  
Ustálené receptury na vitamínové masti:  
• Vitamínová mast v CutoFarmu (bez Infadolanu) 100 g, 200 g
• Vitamínová mast v SydoFarmu (s Infadolanem) 100 g
  
 Těšíme se na vaše objednávky.  

 
Potvrzení o reklamaci 
  
Je s vaší objednávkou něco v nepořádku? Potřebujete nás proto kontaktovat? 

Víme, že se čas od času stane, že je potřeba výrobek vrátit nebo reklamovat. Rádi bychom pro Vás tento proces maximálně 
zjednodušili. Připravili jsme proto jednoduchý interaktivní formulář s možností vyplnění přímo z našeho webu. 

Výhody pro vás:  
• Vyplnění je jednoduché a zabere vám pouze pár minut
• Díky formuláři nezapomenete vyplnit žádnou informaci důležitou pro kladné  
vyřízení reklamace
• V rozbalovací menu jednoduše vyberete důvod, který nám pomůže rychleji třídit  
a vyhodnocovat zaslané reklamace
 
Vyplněné „Potvrzení o reklamaci“ si vytisknete, stvrdíte podpisem a přiložíte k reklamovanému zboží. Celý postup pro správné 
uplatnění reklamace můžete nalézt na našich webových stránkách ZDE. 

Doporučujeme Vám abyste výrobek k reklamaci vždy pečlivě zabalili. Předejdete tak jeho poškození během přepravy a 
případnému neuznání reklamace. 

Věříme, že využívání našeho nového reklamačního formuláře vám usnadní práci. My jako vždy uděláme vše pro to, aby proces 
výměny či vrácení zboží proběhl co nejrychleji a nejjednodušeji k Vaší spokojenosti. 
   
Jsme tady pro vás!  


