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Vylepšili jsme obě varianty 

„Vitaminové masti Galenika“. Jsou 

vhodnou alternativou ke “starší” 

variantě předpisu “Infadolan ung, 

Erevit ung, Calcium panthothenicum 

ung aa ad 90 g. 

Vitamínová mast s masťovým 

základem CutoFarm®  100 g; 200 g 

Vitamínová mast s masťovým 

základem SydoFarm®  100 g 

 

Benzogel 20% 20 g 

Znecitlilvující benzokainová 

makrogolová mast 20%, obzvlášť 

vhodná pro použití ve stomatologii. 

  

Gel s 5% ureou 100 g 

Vhodná náhrada salicylového oleje 

pro odstranění šupin ve vlasaté části 

hlavy, zejména u novorozenců a 

kojenců. Vhodný i na mírnou 

folikulitidu po depilaci. 

Heparinový emulgel 214 g 

Receptura upravená podle rozpisu 

tzv. Bártíkova mazání. 

  

Methioninové kapsle nyní v Lékárně 

Galenika za ještě lepší cenu! 

Cps. methionin 0,5 g 

Výrazně jsme snížili cenu, nyní v naší 

nabídce balení po 50 nebo 100 

kapslích.

Letní období dovolených nás může někdy překvapit. Zjistíme například, že  
i v menším provozu, než je přes zbytek roku, nestíháme některé činnosti. 

Fagron Vám proto prostřednictví služby Fagron Compounding Services nabízí 
pomocnou ruku při přípravě IPLP pro Vaše pacienty. 

Každý všední den můžete využívat servis soustředěné přípravy lékárny 
Galenika a online zadat svůj požadavek na přípravu prostřednictvím webu 
lekarnagalenika.cz a od léta nově i na Zelené lince Fagron. 

Školení odborní pracovníci zde připravují léčivé přípravky dle požadavků 
lékáren, lékařů i samotných pacientů pomocí přístrojů FagronLab™, 
Capsicards® System i tradičními technologickými postupy. 

Lékárna Galenika přes léto značně rozšířila svou stálou nabídku, neváhejte  
a zjistěte, které přípravky chybí ve Vaší lékárně.

http://lekarnagalenika.cz/vitaminova-mast-cutilan-cutofarm~z20293893.html
http://lekarnagalenika.cz/vitaminova-mast-cutilan-cutofarm~z20293893.html
http://lekarnagalenika.cz/vitaminova-mast-synderman-sydofarm~z20293892.html
http://lekarnagalenika.cz/vitaminova-mast-synderman-sydofarm~z20293892.html
http://lekarnagalenika.cz/benzogel-20~z20293900.html
http://lekarnagalenika.cz/urea-gel--emulgel~z20293899.html
http://lekarnagalenika.cz/heparin-emulgel-bartikovo-mazani~z20293941.html
http://lekarnagalenika.cz/methionin-05-g-cps~z20263645.html


Využijte VÝHODNÝCH 
cen pro zboží  
se zkrácenou exspirací.

Kompletní seznam naleznete 
ZDE.
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Aktuálně ze sortimentu
SAMIX Kelímek s těsněním 15 ml -1250 ml 
Kelímek k míchacím přístrojům s posuvným dnem.  
Navíc opatřen speciální těsnící gumičkou umožňující  
pohodlně uchovávat v kelímku i tekuté látky  
s minimálním rizikem vytečení obsahu. 

Tinctura aurantii 50 g; 100 g 
Pomerančová tinktura je vhodným chuťovým korigens do perorálních příprav.  
Je součástí složení pomerančového sirupu (Sirupus aurantii). 
 

   Rádi byste si vyzkoušeli zdravotnické prostředky   
   Nourisil™ MD nebo MediSpend™? 
   Líbí se Vám strojky na kapsle CapsiCards® System a  
   míchací přístroje FagronLab™?  
   Chtěli byste je vidět v akci? 

Na podzim nás s prezentací našeho sortimentu můžete potkat na těchto 
vzdělávacích akcích: 
 
12.9.2018 Obchodní dny HealthCommunication; Olomouc
21.9.2018 Konference HealthCommunication; Zlín
5.-6.10.2018 Konference HealthCommunication; Praha
5-7.10.2018 Lékárnické dny; Písek
19.10.2018 Konference HealthCommunication; České Budějovice
2.11.2018 Konference HealthCommunication; Ústí nL
9.-11.11.2018 Kongres Nemocničních lékárníků; HK
16. - 17.11.2018 Konference HealthCommunication; Olomouc  

Po skončení prázdnin se 

těšíme na vaše objednávky 

v tomto provozním čase.  

pondělí až čtvrtek  
7:00 hod -17:15 hod  

pátek 
7:00 hod -17:00 hod 

Objednávky přijímáme na 
telefonní lince 800 138 759.

https://shop.fagron.cz/shared/files_FagronCZ/documents/201808-vyprodej_srpen.pdf
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_102719/samix-kelimek-s-t-c4-9bsn-c4-9bn-c3-adm.aspx
https://shop.fagron.cz/cs-cz/product/cat_101595/tinctura-aurantii.aspx

