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Chemodry B6
Specjalistyczny krem nawilżająco-natłuszczający
stosowany na skórę suchą i wrażliwą (m.in. przy wybranych
schematach chemioterapii). Składniki kremu regenerują
i chronią skórę, usuwają wolne rodniki oraz głęboko
nawilżają i natłuszczają, tj.: kwas hialuronowy, alantoina,
panthenol, masło shea, oliwaz oliwek, witamina E,
koenzym Q10, mocznik.

Producent: Aurea Pharma s.c.
www.aureapharma.eu
www.chemodry.eu

MeDrink Plus – aż 400 kcal
w 1 opakowaniu
Pharmabest z dumą prezentuje
MeDrink Plus (DŚSSPM): płynną
dietę, pełno odżywczą i kompletną.
MeDrink Plus jest bardzo smaczny,
przyspiesza przyrost masy ciała
i bardzo szybko odbudowuje siły.
Źródłem białka jest czysta micelarna
kazeina, która szybko przywraca
poziom albumin i jest źródłem wielu
kluczowych aminokwasów
oraz TGFβ. MeDrink Plus jest
wysokotłuszczowy, bogaty
w omega-3, skutecznie blokuje
mediatory kacheksji: LMF i PIF.
Najwięcej energii dostarczają tłuszcze i białka, wspierając żywieniowo
leczenie onkologiczne i wielu innych chorób.
Zestaw na dobry początek – Wybierz swój smak!: czekoladowy,
waniliowy, truskawkowy, neutralny oraz kawowy.
Dystrybutor: Pharmabest sp. z o.o.
www.pharmabest.pl
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NOWOŚĆ Recomed
Krem warzywny na ciepło

Ampułko-strzykawka Citra-Lock™
S 4% – oryginalne rozwiązanie

Jedyna na rynku dieta odżywcza służąca przygotowaniu zupy
o składzie uwzględniającym zapotrzebowanie organizmu do
odżywiania w trakcie choroby nowotworowej,
rekonwalescencji, w okresie okołooperacyjnym.
Zawiera hipoalergiczne
białko, węglowodany,
tłuszcz, błonnik, komplet
witamin i minerałów.
Produkt wzbogacony
w glutaminę argininę,
aminokwasy o kluczowym
znaczeniu w procesie
rekonwalescencji.
Dostępny w trzech,
wyjątkowych smakach
na bazie naturalnych
proszków warzywnych.
Polski produkt.

Citra-Lock™ S 4% x 2,5 ml dostępny jest w postaci
przezroczystej plastikowej ampułko-strzykawki
w sterylnym zamknięciu. Każda ampułko-strzykawka
Citra-Lock™ S 4% zawiera jałowy, przejrzysty
i bezbarwny roztwór 0,04 g/ml dwuwodnego
cytrynianu sodu zgodnego z USP na 1 ml roztworu.
Produkt wskazany jest w celu utrzymania drożności
dostępów naczyniowych (port dożylny, cewnik).
Ma działanie przeciwzakrzepowe przeciwbakteryjne.
Citra-Lock™ S 4%, gdy jest stosowany według
zaleceń, eliminuje ryzyko ogólnoustrojowego
działania przeciwzakrzepowego związanego
ze stosowaniem heparyny.
Citra-Lock™ S 4% nie zawiera lateksu ani substancji
konserwujących. Ampułko-strzykawka Citra-Lock
S 4% o ciśnieniu 293 psi (odpowiada 19-tu barom)
stanowi kompletne zabezpieczenie przy punkcji
portów dożylnych.

Producent: Regis sp. z o.o.
www.recomed.pl

Dystrybutor: Lock Pharma sp. z o.o.
www.lockpharma.pl
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