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Milé kolegyne, vážení kolegovia! 

   Úvodom by som sa Vám rád poďakoval za priazeň, ktorú nám prejavujete už od roku 1992. Áno, je to rok
vzniku našej rodinnej firmy Galvex. Tí starší z Vás si určite pamätajú naše začiatky, založené na entuziazme
a vôli niečo vybudovať, niečo, čo by uľahčilo Vašu prácu v prvých súkromných lekárňach.

   Áno, sme tu aj od začiatku Vášho súkromného podnikania, ktoré bolo rovnako, založené na viere v úspech
a perspektívu do budúcnosti. Tak, ako sa postupne menilo podnikateľské prostredie v lekárňach, menilo sa
aj to naše výrobné. Všetci vieme, že nešlo vždy o jednania korektné a etické. 

   Mnohé boli založené na "širších lakťoch" a moci peňazí a v mnohých prípadoch aj na nekalých praktikách
konkurencie. Týmto si za tie roky prešli mnohí z nás, mnohí svoje lekárne predali, ale u niektorých prebehla
generačná výmena a v nami založenom podnikaní teraz pokračujú naše deti.

   No pokúsme sa skôr pozrieť do budúcnosti, do ďalšej, možno širšej spolupráce našej firmy a lekární. Naše
registrované lieky, ktorých je v súčasnosti 11, určite všetci poznáte a nechceme ich v tomto materiáli
pripomínať. Skôr by sme Vám chceli dať do pozornosti, pre niektorých menej známe, portfólio prípravkov,
ktoré máme v aktuálnej ponuke. 

  Nakoľko sa naša firma od jej založenia po súčasnosť riadi heslom "Vyrábajme to, čo ľudia skutočne
potrebujú", nesnažíme sa umelo zvyšovať predaj firemnými reprezentantami. Nikdy sme ich nemali
a nemáme ich ani v súčasnosti. Celý náš sortiment a objemy jeho predaja sú založené vyslovene na dopyte
pacientov a lekární.

   Preto by sme sa chceli na Vás obrátiť so žiadosťou, aby ste si po preštudovaní našej ponuky našli pár minút 
a napísali nám Vaše pripomienky ohľadne nášho sortimentu. Budeme radi, ak nám napíšete, čo Vám v našej
ponuke chýba, čo by uľahčilo Vašu každodennú prácu v lekárňach. Naša slovenská rodinná firma s tradíciou
a osvedčenou kvalitou je tu stále pre Vás!

 

PharmDr. Ľubomír Kamas
                konateľ



Acidum ascorbicum Ph. Eur. ................................100 g
Acidum boricum Ph. Eur. .....................................500 g, 1 kg
Acidum salicylicum Ph. Eur. ................................500 g, 1 kg
Acidum stearicum 50 Ph. Eur. ............................. 500 g
Adeps lanae Ph. Eur. .............................................1 kg, 2 kg
Adeps solidus Ph. Eur. ..........................................1 kg
Aluminii acetotartratis solutio Galvex (Al 1,4 %).1 kg
Aqua purificata Ph. Eur. ........................................1 kg
Bentonitum Ph. Eur. ..............................................400 g
Borax Ph. Eur. .......................................................100 g, 200 g, 500 g
Calcii carbonas Ph. Eur. ........................................500 g, 1 kg
Camphora racemica Ph. Eur. .................................200 g, 400 g
Carbonis detergens tinctura ...................................400 g, 0,8 kg
Cera alba Ph. Eur. ..................................................500 g, 1 kg
Cetylis palmitas 15 Ph. Eur. ..................................250 g, 500 g
Gelatina 200 BLOOM Ph. Eur. .............................500 g, 1 kg
Glucosum Ph. Eur. .................................................1 kg
Glycerolum 85 % Ph. Eur. .....................................1,2 kg, 6 kg
Helianthi annui oleum raffinatum Ph. Eur. ............0,9 kg
Iecoris aselli oleum Ph. Eur. ...................................0,9 kg
Ichthammolum Ph. Eur. .........................................100 g, 200 g, 400 g
Kalii carbonas Ph. Eur. ..........................................100 g, 200 g
Levomentholum Ph. Eur. .......................................100 g, 200 g, 500 g
Magnesii sulfas heptahydricus Ph. Eur. .................50 g, 1 kg
Methylis parahydroxybenzoas Ph. Eur. .................30 g
Olivae oleum raffinatum Ph. Eur. ..........................0,9 kg
Paraffinum liquidum Ph. Eur. ................................0,8 kg
Paraffinum solidum Ph. Eur. ..................................1 kg
Propylis parahydroxybenzoas Ph. Eur. ..................50 g
Resorcinolum Ph. Eur. .......................................... 250 g
Ricini oleum virginale Ph. Eur. ..............................0,9 kg
Spiritus cum benzino denaturat...............................150 g, 0,8 kg
Spiritus dilutus (ethanolum 60 %).......................... 50 g, 100 g, 0,8 kg
Spiritus concentratus (ethanolum 85 %)..................0,8 kg
Spiritus 96 % (V/V) ................................................0,75 kg, 4 kg, 8 kg
Sulfur ad usum externum Ph. Eur. .........................100 g, 500 g
Talcum Ph. Eur. ......................................................1 kg
Tanninum Ph. Eur. .................................................250 g, 500 g
Urea Ph.Eur. ...........................................................250 g, 400 g, 0,8 kg
Vaselinum album Ph. Eur. ......................................0,9 kg, 2 kg, 4 kg
Vaselinum flavum Ph. Eur. .....................................0,9 kg, 2 kg, 4 kg
Zinci oxidum Ph. Eur. .............................................1 kg
Zinci sulfas heptahydricus Ph. Eur. ........................500 g, 1 kg

SUROVINY

Suroviny dodávame v originálnych obaloch, preto nie je
nutné v lekárňach vykonávať skúšku totožnosti.
Analytické certifikáty je možne stiahnuť z našej web
stránky po zadaní príslušnej šarže. 
www.galvex.sk/certifikaty/



ÚSPECHY

ETANOL S PRÍDAVKOM
GLYCERÍNU A PEROXIDU

ETANOL 96 % VV

Zloženie:
Obsahuje ethanolum 96 % V/V.
Použitie: Má dezinfekčný a vysušujúci účinok.               
 Pomocná látka v zdravotníctve.
Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením. 
Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného
ohňa a horúcich povrchov.
Použiteľnosť: 3 roky
Veľkosť balenia: 0,75 kg, 4 kg, 8 kg

SPIRITUS 96 % V/V

      SPIRITUS 
CONCENTRATUS 

DEZINFEKČNÝ ROZTOK - WHO RECEPTÚRA

Zloženie:
Etanol 80 %, glycerín 1,45 %, peroxid vodíka 0,125 %,      
 čistená voda.
Použitie: Na dezinfekciu rúk, plôch a predmetov.                
 Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením.               
 Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného
ohňa a horúcich povrchov.
Použiteľnosť: 3 roky
Veľkosť balenia: 80 g, 0,8 kg

ETANOL 85 %

Zloženie:
Obsahuje ethanolum 85 % m/m.
Použitie: Má dezinfekčný a vysušujúci účinok.               
 Pomocná látka v zdravotníctve.
Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením. 
Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného
ohňa a horúcich povrchov.
Použiteľnosť: 3 roky
Veľkosť balenia: 0,8 kg



ÚSPECHY

ETANOL 60 %

Zloženie:
Obsahuje ethanolum 60 % m/m.
Použitie: Má dezinfekčný a vysušujúci účinok. 
Pomocná látka v zdravotníctve.
Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením. 
Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného
ohňa a horúcich povrchov.
Použiteľnosť: 3 roky
Veľkosť balenia: 50 g, 100 g, 0,8 kg

ROZTOK S OBSAHOM KYSELINY BORITEJ A GLYCEROLU

Zloženie: Liečivo: acidum boricum 2,0 g v 100 g roztoku.
Pomocné látky: glycerolum 85 %, aqua purificata.
Použitie: Má dezinfekčný, protizápalový a keratoplastický účinok.
Využíva sa aj hydratačný účinok glycerolu. Určené na ďalšie
spracovanie v lekárni.
Kontraindikácie: Nevhodné pre deti do 10 rokov. 
Neaplikovať na väčšie plochy porušenej kože, na sliznice a do očí. 
Pre tehotné a dojčiace ženy až po porade s lekárom.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote 
do 25 °C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Použiteľnosť: 2 roky
Veľkosť balenia: 1 kg

SPIRITUS DILUTUS

DENATUROVANÝ LIEH 

Zloženie:
Obsahuje 1 % V/V benzinum v ethanolum 96 % V/V.
Použitie: Na dezinfekciu kože a povrchu nástrojov. 
Pomocná látka v zdravotníctve.
Určené na ďalšie spracovanie v lekárni.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením. 
Veľmi horľavá kvapalina, uchovávať mimo dosahu otvoreného
ohňa a horúcich povrchov.
Použiteľnosť: 3 roky
Veľkosť balenia: 150 g, 0,8 kg

SPIRITUS CUM BENZINO
DENATURATUS

SOLUTIO JARISCH



ÚSPECHY

        AQUA PURIFICATA                                                                  
Ph. Eur.  

RYBÍ OLEJ Z TRESČEJ PEČENE

Použitie: Dermálny olej na vonkajšie použitie.
Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Veľkosť balenia: 0,9 kg

IECORIS ASELLI OLEUM               
               Ph. Eur.

HELIANTHI ANNUI 
OLEUM 

RAFFINATUM Ph. Eur.
 

ČISTENÁ VODA 

Použitie: Na prípravu magistraliter prípravkov, pri ktorých nie je
požadovaná sterilita a apyrogenita, na prípravu suchých sirupov,
kde sa vyžaduje kvalita čistenej vody, na analytické účely. 
Vhodná aj na oplach laboratórneho skla a pomôcok. Vyhovuje
chemickým a mikrobiologickým požiadavkám Európskeho
liekopisu.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. 
Po prvom otvorení uchovávať dobre uzavreté v chladničke pri
teplote 2 - 8 °C a spotrebovať do 30 dní. 
Použiteľnosť: 2 roky (originálne balenie), po otvorení 30 dní
(skladované v chladničke)
Veľkosť balenia: 1 kg

SLNEČNICOVÝ OLEJ RAFINOVANÝ

Použitie: Dermálny olej na vonkajšie použitie.
Na premastenie suchej pokožky.
Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Veľkosť balenia: 0,9 kg



ÚSPECHY

           OLIVAE OLEUM           
 RAFFINATUM Ph. Eur.

 

RICÍNOVÝ OLEJ PANENSKÝ

Použitie: Farmaceutická surovina pre magistraliter prípravu.
Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale na suchom
a chladnom mieste mimo tepelného zdroja a otvoreného ohňa.
Veľkosť balenia: 0,9 kg

RICINI OLEUM
VIRGINALE 

Ph. Eur. 

PARAFFINUM LIQUIDUM
Ph. Eur.

 

OLIVOVÝ OLEJ RAFINOVANÝ

Použitie: Dermálny olej na vonkajšie použitie.
Na premastenie suchej pokožky.
Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale pri teplote
do 25 °C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Veľkosť balenia: 100 g, 0,9 kg

TEKUTÝ PARAFÍN

Použitie: Farmaceutická surovina pre magistraliter prípravu.
Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale, 
na suchom a chladnom mieste mimo tepelného zdroja
a otvoreného ohňa.
Veľkosť balenia: 0,8 kg



ÚSPECHY

GLYCEROLUM 85% 
Ph. Eur.

 

ROZTOK OCTANU A VÍNANU HLINITÉHO 
(obsah hliníka 1,4 %)

Zloženie: Aluminii acetotartratis solutio, aqua purificata.
Použitie: Prípravok určený na ďalšie spracovanie v lekárni.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale, pri teplote
do 25 °C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Použiteľnosť: 2 roky
Veľkosť balenia: 1 kg

ALUMINII
ACETOTARTRATIS
SOLUTIO GALVEX

 

GLYCEROL 85 %

Použitie: Farmaceutická surovina pre magistraliter prípravu.
Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.
Uchovávanie: Uchovávať v dobre uzatvorenom obale, chrániť
pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, tepelnými zdrojmi
a oxidačnými činidlami.
Veľkosť balenia: 1,2 kg, 6 kg



ÚSPECHY

MASŤOVÝ ZÁKLAD S 
GALVEX

 

BEZVODÝ EMULGUJÚCI HYDROFÓBNY ZÁKLAD

Zloženie: Paraffinum perliquidum, paraffinum solidum,
vaselinum album, adeps lanae, cholesterolum, ceresinum,      
 cera japonica, cera alba, Dimodan.
Charakteristika: Bezvodý emulgujúci olejomasťový základ,
vytvárajúci s vodou alebo vodnými roztokmi stabilné emulzie
typu v/o.
Použitie: Ako masťový základ na prípravu extern.
Použiteľnosť: 2 roky
Veľkosť balenia: 0,9 kg

MASŤOVÝ ZÁKLAD A
GALVEX

 
HYDROFILNÝ EMULZNÝ MASŤOVÝ ZÁKLAD 

Zloženie: Carbopol 940, paraffinum perliquidum, paraffinum
solidum, alcohol cetylstearylicus, Slovasol 2430, methylis
parahydroxybenzoas, propylis parahydroxybenzoas, trolaminum,
propylenglycolum, aqua purificata.
Charakteristika: Hydrofilný emulzný masťový základ o/v
založený na gélovej báze tvorenej karboxyvinylpolymérom, 
do ktorého je vemulgovaná tuková fáza. Masťový základ
je miešateľný s vodou a hydrofilnými látkami.
Použitie: Masťový základ na prípravu extern alebo ako neutrálny
krém bez účinných látok. Vhodný najmä na suchú, stvrdnutú a
popraskanú pokožku.
Použiteľnosť: 2 roky
Veľkosť balenia: 0,9 kg

MASŤOVÝ ZÁKLAD N
GALVEX

 
BEZVODÝ MASŤOVÝ ZÁKLAD

Zloženie: Paraffinum perliquidum, paraffinum solidum, alcohol
cetylstearylicus et stearylicus, acidum stearicum, Slovasol 2430,
Glyceroli monostearas 40 - 55, methylis parahydroxybenzoas,
propylis parahydroxybenzoas.
Charakteristika: Bezvodý masťový základ, ktorý po pridaní
vody alebo inej tekutiny vytvára emulzie typu o/v.
Použitie: Masťový základ na prípravu extern alebo ako mastný
alebo emulzný prípravok vhodný na domasťovaciu liečbu           
 a rehabilitáciu kožného povrchu.
Použiteľnosť: 2 roky
Veľkosť balenia: 0,9 kg



ÚSPECHY

PASTA CUM OLEO
IECORIS ASELLI 

GALVEX
 

PASTA S RYBÍM OLEJOM A OXIDOM ZINOČNATÝM

Zloženie: Liečivá: iecoris aselli oleum  25 g, zinci oxidum 25 g 
v 100 g kožnej pasty.
Pomocné látky: adeps lanae, vaselinum flavum.
Charakteristika: Liečebný účinok kožnej pasty je založený         
 na kombinácii použitých účinných látok - rybieho oleja a oxidu
zinočnatého. Rybí olej je bohatý na vitamíny A a D2 a tiež obsahuje
nasýtené a nenasýtené mastné kyseliny. Vitamín A obnovuje
povrchové vrstvy pokožky, zvyšuje obranyschopnosť kože              
 a zabraňuje vzniku a rozvoju zápalu. Oxid zinočnatý má slabé
protizápalové a sťahujúce účinky.
Použitie: Pasta je vhodná na ošetrenie odrenín a drobných poranení
kože, ľahkých popálenín a rádiodermatitíd, vredov predkolenia,
preležanín, na fisúry v okolí konečníka, na prstoch 
a prsných bradavkách, amputačných pahýl. U dojčiat na liečbu
zaparenín a pri plienkovom zápale pokožky.
Použiteľnosť: 2 roky
Veľkosť balenia: 2 kg

CAMPHOR PASTA
 GALVEX

 
PASTA S OBSAHOM 3 % GÁFRU A 8% OXIDU
ZINOČNATÉHO

Zloženie:  Liečivá: zinci oxidum 8 g, camphora racemica 3 g 
v 100 g pasty.
Pomocné látky: helianthi annui oleum raffinatum, vaselinum
album.
Charakteristika: Gáfor pôsobí hyperemicky tj. spôsobuje
prekrvenie a jemné dráždenie kože, čím slabo tlmí vnímanie
bolesti, má mierny anestetický a chladivý účinok. Výhodný 
je jeho antiseptický účinok. Oxid zinočnatý má chladivý, 
mierny adstringentný a antiseptický účinok.
Použiteľnosť: 2 roky
Veľkosť balenia: 2 kg

CREMOR ALUMINII
ACETOTARTRATIS

GALVEX
 

KRÉM S OCTANOM A VÍNANOM HLINITÝM

Zloženie: Liečivo: aluminii acetotartratis solutio 10 g v 100 g
krému.
Pomocné látky: adeps lanae, vaselinum flavum, aqua purificata.
Charakteristika: Octanový krém má účinok adstringentný,
pôsobí mierne chladivo a zastavuje kapilárne krvácanie. 
Taktiež má antipruriginózne a slabé antiseptické účinky.
Použitie: Liečba drobného poškodenia kože, na prevenciu
opuchu po bodnutí hmyzom, pri zápaloch kože po ožiarení         
 a popáleninách, na omrzliny a po porade s lekárom pri liečbe
hemoroidov. Prevencia a liečba preležanín a zaparenín.
Použiteľnosť: 2 roky 
Veľkosť balenia: 1 kg, 4 kg



ÚSPECHY

PASTA ZINCI 
OXIDI 50 % GALVEX

 

SUSPENZIA S OBSAHOM 25 % OXIDU ZINOČNATÉHO 

Zloženie: Liečivo: zinci oxidum 25 g v 100 g dermálnej
suspenzie.
Pomocné látky: talcum, glycerolum 85 %, magma bentoniti.
Charakteristika: Suspenzia s oxidom zinočnatým, ktorý pôsobí
slabo adstringentne a mierne antisepticky. Tlmí svrbivé pocity    
 a na aplikovaných miestach pokožku vysušuje.
Použitie: Na miestne zmiernenie nepríjemného svrbenia pri
žihľavke, ekzéme, osýpkach, ovčích kiahňach, po uštipnutí
hmyzom a na podráždenú kožu z opaľovania.
Použiteľnosť:18 mesiacov
Balenie:1 kg

SUSPENSIO ZINCI 
OXIDI GALVEX

 

UNGUENTUM 
ACIDI BORICI 3% 

GALVEX
 

PASTA S OBSAHOM 50 % OXIDU ZINOČNATÉHO

Zloženie: Liečivo: zinci oxidum 50 g v 100 g pasty.
Pomocné látky: paraffinum perliquidum, vaselinum album.
Charakteristika: Dermatologické externum. 
Má ochranný, vysušujúci a hojivý účinok.
Použitie: Samostatne na ošetrenie a krytie ľahkých foriem akné.
Ako podporná liečba pri kožných prejavoch Herpes simplex. 
 Ako základ ku príprave liečivých pást magistraliter.
Použiteľnosť: 2 roky
Balenie:1 kg

MASŤ S OBSAHOM 3 % KYSELINY BORITEJ 

Zloženie: Liečivo: Acidum boricum, 3 g v 100 g masti. 
Pomocná látka: vaselinum album.
Charakteristika: Masť má mierny protizápalový,
antimikrobiálny a keratoplastický účinok.
Použitie: Na drobné mechanické kožné poranenie, na vyčistené
bércové vredy, na prípravu kompozitných mastí, krémov a pást.
Neaplikovať na rozsiahle plochy a otvorené rany. 
Obmedzené použitie pre tehotné a dojčiace ženy.
Nie je určené deťom do 10 rokov.
Použiteľnosť: 2 roky
Balenie: 0,9 kg, 2 kg



ÚSPECHY

UNGUENTUM ACIDI
SALICYLICI 

CONC. GALVEX
 

MASŤ S OBSAHOM 8 % ICHTAMOLU, 2 %GÁFRU  
A 24 % OXIDU ZINOČNATÉHO 

Zloženie: Liečivá: Camphora  2 g, ichthammolum 8 g, 
zinci oxidum  24 g v 100 g masti.
Pomocné látky: Adeps lanae, aqua purificata, vaselinum flavum.
Charakteristika: Gáfrová masť s ichtamolom má protizápalový,
hojivý a protisvrbivý účinok.
Použitie: Masť sa používa pri liečbe hnisavých zápalov kože,
psoriáze, niektorých formách akné, erysipelu, erysipeloidu,
povrchovom zápale žíl, na odreniny, pomliaždeniny.
Použiteľnosť: 2 roky
Balenie: 1 kg, 2 kg

UNGUENTUM CAMPHORATO-
ICHTHAMOLICUM 

GALVEX
 

UNGUENTUM
ICHTHAMMOLI 10%

GALVEX
 

MASŤ S OBSAHOM 10 % KYSELINY SALICYLOVEJ 

Zloženie: Liečivo: Acidum salicylicum 10 g v 100 g masti.
Pomocné látky: paraffinum perliguidum, vaselinum album.
Charakteristika: Masť s vyšším obsahom kyseliny salicylovej
s keratolytickým a antiseptickým účinkom.
Použitie: Odstraňovanie zhrubnutej pokožky, pomocná liečba
psoriázy a svrabu.
Použiteľnosť: 2 roky
Balenie: 0,9 kg

MASŤ S OBSAHOM ICHTAMOLU 10 %

Zloženie: Liečivo: Ichthammolum 10 g v 100 g masti. 
Pomocná látka: Vaselinum album.
Charakteristika: Homogénna hnedá masť obsahujúca ichtamol,
ktorý pôsobí protisvrbivo, protizápalovo, znižuje tvorbu mazu,
má mierny dezinfekčný účinok, zvyšuje kožné prekrvenie.
Indikácie: Liečba hnisavých infekčných ochorení kože. 
Erysipel, erysypeloid, povrchový zápal žíl, zápalové ochorenie
mazových žliaz a vlasových folikúl, psoriáza, ekzémy,
preležaniny.
Použiteľnosť: 2 roky
Balenie: 1 kg, 2 kg, 4 kg



ZMÄKČUJÚCA MASŤ 

Zloženie: Borax, cera alba, cetylis palmitas 15, helianthi annui
oleum raffinatum, ricini oleum virginale, geranii etheroleum,
aqua purificata.
Charakteristika: Zmäkčujúca masť s vysokým obsahom
slnečnicového oleja a včelieho vosku. Pri roztieraní masti 
na pokožke sa uvoľňuje voda, ktorá pri odparovaní pôsobí
chladivo. Ostatné tukovité zložky prenikajú do horných vrstiev
pokožky, ktorú zvláčňujú a premasťujú.
Použitie: Masťový základ na prípravu magistraliter.                
Na premastenie poškodenej kože (napr. vplyvom čistiacich
prostriedkov). Na ošetrenie suchej alebo hyperkeratotickej kože
(ichtyóza, chronické ekzémy, psoriáza). Drobné popáleniny,
obareniny.
Použiteľnosť: 18 mesiacov
Balenie: 1 kg, 2 kg

UNGUENTUM LENIENS
GALVEX

 

Budeme radi, ak Vám môžeme byť aj naďalej
nápomocní a reagovať tak na meniacu sa dobu a trh. 

Chceli by sme Vás poprosiť o zaslanie dotazov,
nápadov, či úskalí s ktorými sa vo Vašej dennej praxi

stretávate. Určite sa Vám ozveme.
 

Vaša farmaceutická firma zo srdca Slovenska 
 GALVEX.

 

VAŠE DOTAZY A
PRIPOMIENKY

INFO@GALVEX.SK 



GALVEX, spol. s r. o. výrobca liekov, prípravkov, zdravotníckych

pomôcok a výživových doplnkov, držiteľ certifikátu GMP a

certifikátov ISO 13485 a ISO 9001.



GALVEX, spol. s r.o.
Jegorovova 37

 974 01 Banská Bystrica
www.galvex.sk
 info@galvex.sk

00421 48 / 4154615


