POLSKIE PATENTY

Wyjątkowe kremy
Rozmowa z dr. n. farm. GRZEGORZEM DEMSKIM, współwłaścicielem firmy Aurea Pharma
W tym roku wśród laureatów Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” znalazły się
dwa produkty firmy Aurea Pharma, doskonale znane użytkownikom kremy
RADIOPROTECT i CHEMODRY B6.
Czym dla państwa jest to wyróżnienie?
Wynik głosowania uczestników nagrody zaufania to wielkie wyróżnienie
ze strony konsumentów, używających
nasze kremy. Jest to także forma docenienia polskiej myśli naukowej i polskich patentów, które obydwa kremy posiadają. Jako autor obydwu receptur,
odczuwam osobiście wielką satysfakcję
i cieszę się, że stworzone przeze mnie
produkty o prawdziwie unikatowym
składzie, pomagają w poprawie komfortu życia osób, stosujących je na co
dzień. Kremy, o których mowa, rzeczywiście pomagają pacjentom, spełniając
swoją rolę. Pozytywne opinie użytkowników, jak i personelu medycznego, to
dla nas ogromna radość i satysfakcja, to
forma docenienia naszej pracy.
Dlaczego kremy RADIOPROTECT
i CHEMODRY B6 to produkty wyjątkowe?
Skład kremów opiera się na naturalnych komponentach. Tajemnica działania naszych kremów, to właściwe połączenie kilku substancji. RADIOPROTECT
jest preparatem stosowanym od lat przez
pacjentów oddziałów radioterapi i.
K ilka badań oraz
opi n ie personelu
medycznego, potwierdzają jego pomocne działanie na
skórę, naświetlaną
promieniami jonizującymi.
R ADIOPROTECT
znalazł też uznanie
osób stosujących
go również po opalaniu. Działa bowiem kojąco na podrażnioną słońcem
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skórę, łagodzi zaczerwienienia oraz
zmniejsza uczucie gorąca i pieczenia,
skutecznie pielęgnuje, nawilża i natłuszcza naskórek, któr y odzyskuje
swój naturalny kolor yt, pozostając
gładkim i elastycznym. Zachęcam farmaceutów, aby swoi m nadm ier n ie
opalonym pacjentom polecali krem
R A DIOPROT ECT, jako ten, któr y
przynosi ulgę ich podrażnionej skórze.
Wyjątkową skuteczność k remu potwierdza również fakt, że obok zastosowania przy podrażnieniach skóry
wywołanych poparzeniami słonecznymi, solarium, zabiegami laserowymi,
oparzeniami termicznymi czy promieniami jonizującymi, znalazł on także
zastosowanie w wojsku. Od kilku lat,
każdy polski żołnierz, wyjeżdżający na
misje ONZ i NATO, ma w swoim podręcznym zestawie profilaktyczno-leczniczym, krem R ADIOPROTECT.
Z kolei CHEMODRY B6 to preparat
głęboko nawilżający i natłuszczający,
mający bezpośredni wpływ na regenerację skóry. Połączenie oliwy z oliwek,
masła shea, mocznika, kwasu hialuronowego, koenzymu Q10, alantoiny, panthenolu, wit. E, B6 i skwalenu, to gwarancja oczekiwanego działania i zadowolenia ze stosowania. Polecamy go
osobom z suchą i wrażliwą skórą. Po
użyciu CHEMODRY B6, skóra staje się

miękka, gładka i jędrna. Ten krem może
być stosowany nie tylko do rąk i stóp, ale
także do pielęgnacji twarzy i całego ciała.
W jaki sposób RADIOPROTECT
i CHEMODRY B6 trafiają do pacjenta?
Pierwszym krokiem była promocja
wśród lekarzy i personelu medycznego
oraz bezpłatne przekazywanie oddziałom szpitalnym próbek kremów. Pozytywna ocena ze strony pacjentów, stanowiąca potwierdzenie naukowych faktów,
iż działanie obydwu kremów rzeczywiście przynosi ulgę i poprawia jakość
i komfort życia użytkowników, to najlepsza rekomendacja dla farmaceutów, aby
posiadać je stale na stanie swojej apteki.
I oczywiście polecać pacjentom.
Jakie są plany firmy na przyszłość?
To niełatwe pytanie. Jesteśmy firmą,
dla której wyznacznikiem wszelkich
działań są pacjenci i poprawa stanu ich
zdrowia. Chcemy im pomagać i nieść
ulgę w chorobach, podnosić komfort ich
życia, znosząc niedogodności w codzienny m fun kcjonowaniu. Mamy
w planie wprowadzenie na rynek kilku
nowych, ciekawych produktów, których
przyszłego, medycznego przeznaczenia
nie mogę jednak zdradzić. Z uwagi na
fakt, iż nasze preparaty spotkały się
z dużym zainteresowaniem także poza
Polską, rozwój działań eksportowych
jest obecnie dla nas naturalnym, kolejnym krokiem dla dalszego rozwoju. Do
tej pory nasze działania były skoncentrowane głównie na rodzimym rynku.
Najbliższa przyszłość przyniesie, mamy
nadzieję, poszerzenie naszej aktywności
o niektóre rynki unijne, kraje niemieckojęzyczne oraz Skandynawię, Bułgarię
i Rumunię. Otrzymaliśmy także pierwsze, ale bardzo obiecujące zapytania
z Ukrainy, krajów arabskich i z Ameryki Południowej.
Życząc powodzenia w realizacji
ambitnych zamierzeń, dziękuję za
rozmowę.
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