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Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2016” to ty-
tuł przyznawany przez konsumentów pro-
duktom firm farmaceutycznych. W tym roku
wśród laureatów znalazła się firma Aurea
Pharma i dwa wyjątkowe produkty, dosko-
nale znane czytelnikom „Opieki Onkologicz-
nej” – kremy RadioProtect i Chemodry B6.
Czym dla Pana jest to wyróżnienie?

Nominacja do Nagrody Zaufania „Złoty Otis
2016” to wielkie wyróżnienie zarówno dla kre-
mów RadioProtect i Chemodry B6, jak i dla fir-
my Aurea Pharma oraz dowód uznania ze
strony Kapituły Nagrody Zaufania, w skład któ-
rej wchodzi dziewiętnastu wybitnych lekarzy,
profesorów i naukowców z dziedziny medycy-
ny oraz farmacji.

Ponadto, wynik głosowania to dowód zaufa-
nia ze strony konsumentów, czyli osób używa-
jących naszych kremów od wielu lat. Jest to
także docenienie polskiej myśli i polskich pa-
tentów, które posiadają oba kremy, wielkie wy-
różnienie polskich produktów wśród wielu
innych znajdujących się na rynku.

Wreszcie, jako twórca obu kremów odczu-
wam wielką satysfakcję i cieszę się, że polski
farmaceuta potrafił stworzyć produkty o praw-
dziwie unikatowym składzie, które pomagają
w poprawie komfortu życia osób chorych oraz
używających kremy w życiu codziennym.

To, co oferujemy polskim i zagranicznym
pacjentom i konsumentom, to kremy, które
rzeczywiście dają zadowolenie ze stosowa-
nia, pomagają i spełniają swoją rolę w 100%.
Pozytywne opinie zarówno użytkowników,
jak i personelu medycznego na temat kremów
to „miód na nasze serca”, to ogromne zado-

wolenie i docenienie naszej pracy na rzecz
pacjentów onkologicznych i innych osób sto-
sujących nasze kremy. A zadowolenie użyt-
kownika to naprawdę ogromna satysfakcja
i potwierdzenie, że to, co robimy i oferujemy
ludziom, jest potrzebne, poszukiwane i speł-
nia ich oczekiwania.

Prestiżowa nagroda dla preparatów Che-
modry B6 i RadioProtect to doskonałe
potwierdzenie ich skuteczności. Dlaczego
te produkty są wyjątkowe?

Rzeczywiście, osoby stosujące kremy Che-
modry B6 i RadioProtect potwierdzają ich
skuteczność. Skład kremów opiera się na
naturalnych komponentach, które zarówno
pojedynczo, jak i w kompozycji działają
w oczekiwany, a czasami nawet nadzwyczaj-
ne pozytywny sposób. Właściwe połączenie
kilku substancji to jest cała tajemnica działa-
nia naszych kremów. Można powiedzieć, że
niektóre składniki połączone razem mają ab-
solutnie niewiarygodne działanie na skórę. To
unikalne połączenie daje wyjątkową skutecz-
ność, co przekłada się na zadowolenie pacjen-
ta ze stosowania kremów.

Docenieniem wyjątkowej skuteczności jest
na przykład fakt, że krem RadioProtect sto-
sowany przy podrażnieniach skóry wywoła-
nych poparzeniami słonecznymi, oparzeniami
termicznymi czy promieniami jonizującymi
znalazł również zastosowanie w wojsku. Od
kilku lat każdy żołnierz polski wyjeżdżający
na misje ONZ i NATO ma w zestawie profi-
laktyczno-leczniczym krem RadioProtect.
Zastosowanie kremu RadioProtect po opala-
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Z Grzegorzem Demskim, prezesem firmy Aurea Pharma,
rozmawiamy o nagrodzie Złoty Otis i planach na przyszłość. 
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niu, za bie gach la se ro wych, so la rium przy no si
wiel ką ulgę po draż nio nej skó rze. Krem zo stał
wy pró bo wa ny przez użyt kow ni ków na pra wie
wszyst kich kon ty nen tach i przy ję ty z wiel kim
uzna niem. 

W ja ki spo sób Ra dio Pro tect i Che mo dry  B6
mogą tra fić na od dzia ły szpi tal ne?

Pro mo cja wśród le ka rzy i per so ne lu me -
dycz ne go, prze ka zy wa nie od dzia łom pró bek
kre mów jest pierw szym kro kiem do „za ist nie -
nia” kre mów w szpi ta lach. Po zy tyw na opi nia
pa cjen tów, ich za do wo le nie, jak i rze czy wi ste
dzia ła nie kre mów, przy no szą ce ulgę i po pra -
wia ją ce ja kość i kom fort ży cia cho rych, mo -
gą być istot ną po mo cą dla wpro wa dze nia
kre mów do re cep ta riu sza szpi tal ne go, a co za
tym idzie – do sto so wa nia kre mów u ho spi ta -
li zo wa nych pa cjen tów. Dal sza pro ce du ra to
za kup w dro dze prze tar gów, lub z tzw. „wol -
nej rę ki”.

W ja ki spo sób na gro da „Zło ty Otis 2016”
wpi su je się w mi sję fir my Au rea Phar ma?

Jak już wcze śniej po wie dzia łem, Na gro da
„Zło ty Otis 2016” to ogrom ne wy róż nie nie dla
fir my Au rea Phar ma oraz na szych pro duk tów.
Jed nak że bez gło sów uzna nia kon su men tów,
użyt kow ni ków i per so ne lu me dycz ne go sa ma
no mi na cja do Na gro dy „Zło ty Otis 2016” nic
by nie da ła. To wła śnie użyt kow ni cy kre mów
po twier dzi li, że to, co ro bi my, i kie run ki, któ -
re wy zna cza my, są wła ściwe. Na szy mi pro -
duk ta mi pra gnie my po móc lu dziom, ulżyć ich
cier pie niu w cho ro bie, spra wić, by ja kość
i kom fort ży cia był czymś nor mal nym na co
dzień.

Ja kie za tem pla ny na przy szłość ma Au rea
Phar ma?

To bar dzo do bre py ta nie, choć rów nie trud ne.
Je ste śmy fir mą, dla któ rej cen trum uwa gi i wy -
znacz ni kiem wszel kich dzia łań są pa cjen ci i po -

pra wa sta nu ich zdro wia. Chce my im po ma gać
i nieść ulgę w cho ro bach, pod no sić kom fort ich
ży cia i ogra ni czać nie do god no ści w ży ciu co -
dzien nym. Ma my w pla nie wpro wa dze nie na ry -
nek kil ku cie ka wych pro duk tów, pra cu je my nad
ni mi i wie my już, że ich dzia ła nie bę dzie w nie -
któ rych przy pad kach cał ko wi tą, po zy tyw ną nie -
spo dzian ką dla użyt kow ni ków. 

Na sze pro duk ty spo tka ły się tak że z bar dzo
du żym za in te re so wa niem po za gra ni ca mi na -
sze go kra ju. Roz wój dzia łań eks por to wych
i współ pra ca z part ne ra mi za gra nicz ny mi bę -
dzie dla nas na tu ral nym ko lej nym kro kiem.
Do tej po ry na sze dzia ła nia skon cen tro wa ne
by ły na ro dzi mym ryn ku; naj bliż sza przy -
szłość przy nie sie, ma my na dzie ję, po sze rze nie
na szej ak tyw no ści o nie któ re ryn ki unij ne, kra -
je nie miec ko ję zycz ne oraz Skan dy na wię, Buł -
ga rię i Ru mu nię. Otrzy ma li śmy tak że pierw sze,
bar dzo obie cu ją ce za py ta nia z Ukra iny, kra jów
arab skich i z Ame ry ki Po łu dnio wej.
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