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Náš sortiment kosmetiky, doplňků stravy a volně prodejných léčiv se v červnu rozrostl o velmi 
kvalitní zdravotnický prostředek používaný v Belgii, Španělsku nebo Nizozemsku. Nourisil™ MD  
je silikonový gel k péči o staré a nové jizvy a jeho předností je, že ho mohou používat děti  
i dospělí. 

V létě jistě pacienti s jizvami ocení, že po nanesení Nourisil™ MD gelu ho mohou překrýt 
opalovacím krémem. Navíc oproti jiným silikonovým přípravkům obsahuje přídavek vitaminu E. 
  
Nourisil™ MD: 
• zplošťuje, změkčuje a zjemňuje vyvýšené jizvy 
• odstraňuje svědění spojené s jizvami 
• zmírňuje začervenání a nežádoucí tmavnutí jizvy 
• předchází vzniku abnormálních či nadměrných jizev 
  
Nourisil™ MD objednávejte již dnes v praktickém 30 g balení s pumpičkou přímo na našem 
e-shopu nebo u distributorů. 

Více informací  a objednávka ZDE.

 
 
 
 
 
Využijte VÝHODNÉ letní nabídky (snížení 
ceny o 40% i více) pro zboží se zkrácenou 
exspirací pro pacienty, kteří budou Vámi 
připravené přípravky ihned užívat.

Tip:
Latanoprost, 5mg
Léčivá látka určená pro galenickou 
přípravu na základě povolení výjimky MZ.
 
Vhodné pH pro stabilitu latanoprostu: 
5 (kyselejší pH doporučujeme alkalizovat 
pomocí 20% roztoku NaOH)
Kompatibilní základy pro přípravu: 
EspumilTM (směs pomocných látek), 
karmelosový roztok, Ethanolum 60%

Využijte data z provedených stabilit:
Latanoprost 0,005%  + Minoxidil 5% v 
EspumilTM: 30 dní (2-8°C). Použitý obal: 
Pěnový dispenzor 
 
Cremor anionicus, 500 g
Lékopisný hydrofilní masťový základ pro 
galenickou přípravu je oblíbený  
v dermatologii v případě, je-li žádoucí 
lehký, ne příliš mastný, vodou smyvatelný 
krémový základ1.
V AKCI nyní nabízíme 500 g balení
se zkrácenou exspirací, vhodná obzvlášť 
pro pacienty, kteří na léto potřebují 
dostatečné množství lehkého krémového 
základu na promazávání celého těla.
1 Hašek. Aniontový krém v magistraliter 
receptuře. Prakt. lékáren. 2013; 9(1): 18–22.

Kompletní aktuální seznam naleznete 
ZDE.



Peroxid vodíku 3% TMD 
Kožní sprej, roztok 100 g 
  
 

 
 
 
 
 

Účinné antiseptikum k ošetření drobných 
ran a oděrek, menších řezných ran  
a bodnutí hmyzem 

 9 Ošetření přímo na ránu
 9 Rovnoměrné pokrytí rány 

        roztokem 
 9 Komfortní a hygienické použití 
 9 Praktické balení na cesty

SpiHandmax gel
Gelový alkoholový dezinfekční prostředek 
k hygienické dezinfekci rukou

 

Ve variantách balení:  
150 ml a 50 ml s dávkovačem 

 9 zbaví vás rychle bakterií a virů bez použití 
     mýdla a vody

 9 použití bez oplachování, rychleschnoucí,  
      zanechává svěží pocit

 9 vysoce účinný nepostradatelný  
     pomocník na cesty

 9 obsahuje látky pěstící a ošetřující  
     pokožku

 9 neobsahuje barviva a parfémy

Upozornění: Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje uvedené na obalu a připojené 
informace o přípravku.
Žádejte u svých velkodistributorů Alliance 

Healthcare s.r.o. a PHOENIX lékárenský 

velkoobchod, a. s. nebo využijte objednávky 

přes Fagron e-shop. 
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„NA CO SE NÁS PTÁTE?“
 S jakou formou nitrofurantoinu byla provedena stabilita se SyrSpend® SF PH4 a jak se 

postupuje při přípravě se základy SyrSpend® SF PH4 ? Mohou je i pacienti, kteří 

netolerují lepek nebo laktózu?

Stabilita byla provedena s makrokrystalickou formou nitrofurantoinu.  Publikovaná 

data pro koncentraci 2 mg/ml můžete dohledat ve článku: Stability of Alprazolam, 

Atropine Sulfate, Glutamine, Levofloxacin, Metoprolol Tartrate, Nitrofurantoin, 

Ondansetron Hydrochloride, Oxandrolone, Pregabaline, and Riboflavin in SyrSpend SF 

pH4 Oral Suspensions. Int J Pharm Compd. 2017 May-Jun;21(3):255-263.

Protokol přípravy dle článku se základy SyrSpend® SF PH4 (liquid):

• Zkontrolovat a spočítat navážku

• Odvážit požadované množství léčivé látky

• Pokud je vhodné, rozdrobnit léčivou látku

• Léčivou látku navlhčit malým množstvím SyrSpend® SF PH4 (liquid) a vymíchat  

do homogenní pasty. 

• Postupně přidávat základ SyrSpend® SF PH4 (liquid), po každém přidání důkladně 

promíchat. 

• Doplnit SyrSpend® SF PH4 (liquid) do finálního množství. (Hustota SyrSpend® SF 

PH4 (liquid)  1.005 g/ml)

• Adjustovat do lékovky, důkladně uzavřít a označit.

 

Při použití základu SyrSpend® SF PH4 (prášek pro rekonstituci) se pomocné a léčivé 

látky smíchají a doplní čištěnou vodou do 100 ml. (Hustota SyrSpend® SF PH4 (prášek 

pro rekonstituci) 1.012 g/ml)

Základy SyrSpend® SF PH4 neobsahují laktózu ani lepek. Práškový základ SyrSpend® SF 

PH4 (prášek pro rekonstituci) neobsahuje ani konzervační látky.

Novinky v sortimentu

NourisilTM MD, 30g
Nourisil™ MD je ultra-lehký, transparentní, samoschnoucí silikonový gel, který byl 
vyvinut pro prevenci a péči o nové i staré keloidní a hypertrofické jizvy vzniklé běžnými 
chirurgickými zásahy, řeznými ranami, poraněními nebo popáleninami.
Nourisil™ MD je zdravotnický prostředek, obsahuje směs pěti silikonů a vitaminu E.  
Čtěte příbalovou informaci.

Xylomethazoni hydrochloridum, 5g
Zařazení: Dekongescenční látky (ATC: R01AA07, R01AB06, S01GA03, S01GA53)
Alfa - sympatomimetikum xylometazolin má vasokonstrikční účinky a tím snižuje otok 
výstelky sliznic. S jeho použitím se setkáme nejčastěji při přípravě nosních přípravků  
pro topickou aplikaci. Pro adjustaci nosních roztoků doporučujeme opatřit lékovku 
nosním aplikátorem. Při přípravě mastí nebo emulzí můžete zvolit krátký nosní aplikátor 
na kelímky.
 
Lékovky s nosním aplikátorem ošetřené ionizačním zářením nově na Váš požadavek 
zařazujeme v balení po 20 kusech.
Lékovka ION 10 ml s nosním aplikátorem, 20 ks v balení

AKCE 4 + 1 

AKCE 3 + 1 


