
Εµπιστευτείτε 
αυτούς που νοιάζονται 

για εσάς!

16o χλµ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, 
570 01, Ν. Ρύσιο (Περιοχή Φαρµακέικα), Θεσσαλονίκη 
T: 2316 002 740      F: 2316 008 051      E: support@biopharm.gr

biopharm.gr
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Περιεχόμενα

BIOP HARM

METRICY  /  Θερμόμετρα - Πιεσόμετρα - Οξύμετρα - Ζυγαριές

TOMYKA  /  Βρεφική Φροντίδα 

BIO-STERILIGHT  /  Υγεία & Σπίτι

ADE  /  Υγεία & Σπίτι

SUPERWHITE  /  Στοματική Φροντίδα

GIAN MARCO VENTURI  /  Οπτικά

LEMOVIX  /  Πονόλαιμος

4ACTION  /  Μυοσκελετικοί Πόνοι

STIRIXIS  /  Καθημερινή Φροντίδα

STIRIXIS  /  Ορθοπεδικά

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  /  Οικολογικές Σακούλες    

Always there to care!
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Αυτή τη στιγμή διαθέτει μια τεράστια γκάμα προϊό-
ντων  ικανών να καλύψουν κάθε ανάγκη του σύγχρο-
νου φαρμακοποιού σε τιμές άκρως ανταγωνιστικές. 
Η γκάμα περιλαμβάνει πιεσόμετρα, θερμόμετρα, τεστ 
κυήσεως, ζυγαριές, αντιφθειρικά, γυαλιά πρεσβυωπίας, 
γυαλιά ηλίου, προϊόντα στοματικής υγιεινής και λεύ-
κανσης δοντιών, έμπλαστρα, ορθοπεδικά, επιδεσμικά, 
και διάφορα αναλώσιμα φαρμακείου. 
 

ΑΣΦΑΛΗ &
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων 

μας είναι για όλους εμάς αδιαπραγμάτευτη 

αρχή και θεμελιώδες στοιχείο της ύπαρξης και 

της ανάπτυξής μας.

Η εταιρεία Biopharm, μέλος του Ομίλου Lelos Group, 
ξεκίνησε το 2004 ως φαρμακαποθήκη να δραστηρι-
οποιείται στην εμπορία και διανομή φαρμακευτικών, 
παραφαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και συ-
μπληρωμάτων διατροφής, καλύπτοντας πλήρως τις 
ανάγκες του φαρμακείου.

Σταδιακά η δραστηριότητά της επεκτάθηκε και το 2017 
η Biopharm έκανε μια σημαντική στροφή στην πορεία 
της αγοράζοντας την σειρά Stirixis που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλλυντικά 
κλπ. και ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση για 
την Ελλάδα, σειρών προϊόντων φροντίδας από κατα-
ξιωμένους ευρωπαϊκούς οίκους. Ταυτόχρονα, συγκρό-
τησε ξεχωριστό τμήμα πωλήσεων με εξειδικευμένα 
στελέχη για την καλύτερη προώθηση των ειδών της στα 
φαρμακεία.
 
Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο σε εκδη-
λώσεις, συνέδρια, εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, 
θέλοντας να περάσει το μήνυμα για μια «καλύτερη υγεία 
για όλους» σε όλους τους φαρμακοποιούς. Το σλό-
γκαν που την αντιπροσωπεύει είναι το «Always there 
to care!».

Always there 
to care!

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ-
8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004, του 
Υπουργείου Υγείας και Πρό-
νοιας, για τη διανομή Ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων.

Πιστοποίηση ISO 9001:2015. 
Το σύστημα διαχείρισης ποιό-
τητας που αφορά τις δραστηρι-
ότητες εμπορίας, αποθήκευσης 
και διανομής φαρμακευτικών 
και παραφαρμακευτικών προ-
ϊόντων καθώς και ειδών φαρ-
μακείου.
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Στόχος και δέσμευση της εταιρίας μας 
είναι η διατήρηση άριστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής.

Άριστη εξυπηρέτηση φαρμακείων

Ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται 
στις καθημερινές ανάγκες του φαρμακείου 

Επάρκεια σε προϊόντα, δυνατότητα άμεσης διανομής 

Οργανωμένο δίκτυο διανομής

Επένδυση σε εγκαταστάσεις, σύγχρονος εξοπλισμός

METRICY
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Ψηφιακό Θερμόμετρο Classic

 Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος με άκαμπτο 
άκρο, ιδανικό για όλη την οικογένεια

 Μέτρηση της θερμοκρασίας: από το στόμα 50΄ -́70΄ ,́ τον πρω-
κτό σε 40΄ -́60΄  ́και τη μασχάλη σε περίπου 80΄ -́120΄΄ 

 Μέτρηση ακριβείας: 0,1°C 
 Εύρος μέτρησης: 32,0°C έως 42,9°C
 Με ηχητική ειδοποίηση στο τέλος της μέτρησης
 Αυτόματη αποθήκευση της τελευταίας μέτρησης
 Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγα λεπτά
 Ένδειξη για αντικατάσταση μπαταρίας
 Εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας
 Με πλαστική θήκη αποθήκευσης 
 2 χρόνια εγγύηση

Διατίθεται σε stand 24τμχ.           Κωδ. stand: 56740

Κωδ. 56614

Παιδικό Ψηφιακό Θερμόμετρο 10́΄
Happy Heroes

 Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος με εύκαμπτη 
άκρη που προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος. Ιδανικό για 
τη λήψη της θερμοκρασίας των παιδιών

 Μέτρηση μίας πρώτης ένδειξης της θερμοκρασίας: από το στό-
μα, τον πρωκτό και τη μασχάλη σε περίπου 10΄΄

 Μέτρηση ακριβείας: 0,1°C 
 Εύρος μέτρησης: 32,0°C έως 42,0°C
 Με ηχητική ειδοποίηση στο τέλος της μέτρησης
 Αυτόματη αποθήκευση της τελευταίας μέτρησης
 Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγα λεπτά
 Ένδειξη για αντικατάσταση μπαταρίας
 Εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας
 Με πλαστική θήκη αποθήκευσης 
 3 χρόνια εγγύηση

Διαθέσιμο σε 4 σχέδια

Διατίθεται σε stand 24τμχ.          Κωδ. stand: 56742

Κωδ. 56616

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
ΟΞΥΜΕΤΡΑ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ

Προηγμένη τεχνολογία για ευκολότερη ζωή!
Η σειρά Metricy είναι μία ολοκληρωμένη σειρά διαγνωστικών συσκευών προηγμένης τεχνολογίας, κατάλληλα σχεδιασμένων 
ώστε να εξυπηρετούν την ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου για αυτοδιάγνωση. Η εξέλιξη και η καινοτομία είναι 
συνυφασμένη με το όνομά της. Περιλαμβάνει προϊόντα με μοναδικό σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα και ακρίβεια, τα οποία 
καλύπτουν μια ευρεία γκάμα αναγκών σε ψηφιακά θερμόμετρα, παιδικά ψηφιακά θερμόμετρα, θερμόμετρο μετώπου 
υπερύθρων, πιεσόμετρα, παλμικά οξύμετρα δακτύλου, καθώς και σε ζυγαριές μπάνιου νέας γενιάς. Είναι κατάλληλα για 
ενήλικες και παιδιά.

Ψηφιακό Θερμόμετρο με Εύκαμπτο Άκρο 10΄́
Flex

 Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος με εύκαμπτη 
άκρη που προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος. Ιδανικό για 
τη λήψη της θερμοκρασίας των παιδιών

 Μέτρηση μίας πρώτης ένδειξης της σωματικής θερμοκρασίας: 
από το στόμα, τον πρωκτό και τη μασχάλη σε περίπου 10΄΄

 Μέτρηση ακριβείας: 0,1°C 
 Εύρος μέτρησης: 32,0°C έως 42,9°C
 Με ηχητική ειδοποίηση στο τέλος της μέτρησης
 Αυτόματη αποθήκευση της τελευταίας μέτρησης
 Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγα λεπτά
 Ένδειξη για αντικατάσταση μπαταρίας
 Εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας
 Με πλαστική θήκη αποθήκευσης 
 3 χρόνια εγγύση

Διατίθεται σε stand 24τμχ.           Κωδ. stand: 56741

Κωδ. 56615

METRICY

METRICY

METRICY

METRICY

2ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ

3ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ

3ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ
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 Εύκολη και ασφαλής μέτρηση, χωρίς επαφή, 
 από απόσταση 3-5εκ. 
 Γρήγορη μέτρηση σε 1 δευτερόλεπτο. Ιδανικό για θερμομέτρη-

ση παιδιών, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
 Πολλαπλές χρήσεις: Μέτωπο, επιφάνειες, αντικείμενα, περιβάλ-

λον, φαγητά, υγρά
 Μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία
 Τρίχρωμη φωτιζόμενη οθόνη LCD για χρήση και στο σκοτάδι 

(Πράσινο: Φυσιολογική θερμοκρασία, 
 Πορτοκαλί: Χαμηλός πυρετός, 
 Κόκκινο: Υψηλός πυρετός. 
 Δυνατότητα ρύθμισης του ορίου θερμοκρασίας για την ένδειξη 

πυρετού)

 Δοκιμή αυτοελέγχου κατά την ενεργοποίηση
 Αποθήκευση των τελευταίων 32 μετρήσεων
 Αυτόματη απενεργοποίηση, 1 λεπτό μετά τη λήξη της μέτρησης
 Ηχητική ειδοποίηση: On/Off, τέλους μέτρησης θερμοκρασίας, 

χαμηλής στάθμης μπαταρίας
 Περιλαμβάνεται θήκη-πουγκί για αποθήκευση και μεταφορά
 3 χρόνια εγγύηση

Κωδ. 56617 Κωδ. 57159

3ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ

Θερμόμετρο Mετώπου με Ανέπαφη Μέτρηση Υπερύθρων Smart 

 Μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα (SpO2) και της 
συχνότητας των καρδιακών παλμών (PR). Απεικόνιση των παλ-
μών και με ράβδο

 Ιδανικό για άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες παθήσεις, 
βρογχικό άσθμα, καθώς και για αθλητές

 Μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία αποτελεσμάτων
 Εύχρηστο και ελαφρύ με μικρή κατανάλωση ενέργειας
 Υποαλλεργικός θάλαμος δακτύλων από ιατρική σιλικόνη
 LED οθόνη
 Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 8 περίπου δευτερόλεπτα 

χωρίς χρήση
 Εύρος μέτρησης SpO2 : 70-99%
 Εύρος μέτρησης καρδιακών παλμών: 30BPM-240BPM
 Ισχύς: 2 x AAA μπαταρίες (περιλαμβάνονται)
 Περιλαμβάνεται ιμάντας μεταφοράς
 2 χρόνια εγγύηση

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου Oxy

2ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ
1∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ

37,4°C

LCD

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΜΝΗΜΗ

 32

METRICY METRICY

 Μέτρηση και κυματομορφή του κορεσμού του οξυγόνου στο 
αίμα (SpO2), της συχνότητας των καρδιακών παλμών (PR), και 
με ράβδο, καθώς και του δείκτη αιμάτωσης (PI)

 Ιδανικό για άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες παθήσεις, 
βρογχικό άσθμα, καθώς και για αθλητές

 Μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία αποτελεσμάτων
 Εύχρηστο και ελαφρύ με μικρή κατανάλωση ενέργειας
 Υποαλλεργικός θάλαμος δακτύλων από ιατρική σιλικόνη
 OLED οθόνη
 Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 8 περίπου δευτερόλεπτα 

χωρίς χρήση
 Εύρος μέτρησης SpO2: 70-99%
 Εύρος μέτρησης καρδιακών παλμών 30BPM-240BPM
 Ένδειξη χαμηλής ισχύος μπαταριών
 Τροφοδοσία: 2 x AAA μπαταρίες (περιλαμβάνονται)
 Περιλαμβάνεται ιμάντας μεταφοράς
 2 χρόνια εγγύηση

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου OxyPlus

Κωδ. 57160

METRICY

ΜΕΤΡΗΣΗ + ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ
ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ SpO2

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΑΡ∆ΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (PR)

ΜΕΤΡΗΣΗ
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ (PI)

ΜΕΤΡΗΣΗ + ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ
ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ SpO2

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΑΡ∆ΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (PR)

2ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ
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Έξυπνη Ζυγαριά Μπάνιου Λιπομετρητής
Metricy Active

 Μέγιστο Βάρος -180Κg. 
 Ακρίβεια Ζυγίσματος -100gr. 
 Extra Λειτουργίες - 12 διαφορετικά δεδομένα 
 Συνδέεται με το κινητό μέσω Bluetooth
 Ψηφιακή οθόνη με οικονομικό LED φωτισμό 
 8 Μνήμες 
 Αυτόματη Απενεργοποίηση 
 Ελαφριά για εύκολη μεταφορά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
• Βάρος: Ιδανκή για τις καθημερινές μετρήσεις του βάρους
• ΒΜΙ: Ο δείκτης μάζας σώματος, γνωστός και ως BMI (body 

mass index) είναι μία παγκόσμια κοινά αποδεκτή ιατρική ένδειξη 
για τον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση της παχυσαρκίας

• Σωματικό Λίπος: Το ποσοστό, δηλαδή, του σωματικού βάρος 
το οποίο είναι λίπος

Κωδ. για λευκό χρώμα 56246          Κωδ. για μαύρο χρώμα 56245

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου Simply 

 Αξιοπιστία στις μετρήσεις και ευκολία στη χρήση
 Ανίχνευση ακανονίστων καρδιακών παλμών  
 Ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής
 Ένδειξη μέσου όρου μετρήσεων 
 (3 τελευταίων, πρωινών, απογευματινών) 
 Εύρος μέτρησης: SYS/DIA 40-255mmHg 
 Καρδιακός Ρυθμός: 40-199 παλμοί ανά λεπτό 
 Μεγάλο περικάρπιο 22-42cm για εύκολη εφαρμογή
 Μνήμη 100 μετρήσεων x 2 χρήστες 
 Προειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία
 Εύκoλο στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού 
 Αξιολόγηση αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με την κλίμακα 
 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)
 Ισχύς: 4 x AAA μπαταρίες (περιλαμβάνονται)
 5 χρόνια εγγύηση

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού Easy 

 Αξιοπιστία στις μετρήσεις και ευκολία στη χρήση
 Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών
 Ένδειξη μέσου όρου μετρήσεων 
 (3 τελευταίων, πρωινών, απογευματινών)   
 Καθοδήγηση σωστής θέσης χεριού  
 Εύρος μέτρησης: SYS/DIA 40-255mmHg  
 Παλμός: 40 -199 παλμοί ανά λεπτό  
 Περιφέρεια περιχειρίδας: περίπου 12,5-21cm
 Μνήμη 100 μετρήσεων x 2 χρήστες 
 Εύκoλο στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού
 Αξιολόγηση αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με την κλίμακα 
 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 
 Ισχύς: 2 x AAA μπαταρίες (περιλαμβάνονται) 
 5 χρόνια εγγύηση

Κωδ. 58355

METRICY METRICY METRICY

Κωδ. 58354

• Μυϊκή Μάζα: Δείχνει το βάρος των μυών στο σώμα μας
• Ποσοστό Νερού: Δείκτης ο οποίος δείχνει πόσο ενυδατωμέ-

νος είναι ένας οργανισμός
• Σπλαχνικό Λίπος: Το σπλαχνικό είναι το λίπος που εναποτί-

θεται στην περιοχή της κοιλιάς, περιβάλλει και προστατεύει τα 
ζωτικά όργανα

• Οστική Μάζα: Είναι το βάρος του σκελετού μας
• BMR: Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός είναι το ελάχιστο ημερή-

σιο επίπεδο ενέργειας ή θερμίδων που χρειάζεται το σώμα όταν 
είναι σε κατάσταση ηρεμίας για να λειτουργήσει αποτελεσματικά

• Πρωτεΐνη: Δείχνει το ποσοστό της πρωτεΐνης που υπάρχει στο 
σώμα

• Ηλικία Σώματος: Αναφέρεται στη βιολογική κατάσταση του 
σώματος

• LBM: Η άλιπη μάζα σώματος είναι το σωματικό βάρος, το οποίο 
δεν έχει λίπος

• Δείκτης Παχυσαρκίας: Δείκτης σώματος που δείχνει το ιδανικό 
βάρος

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΣΩΜΑΤΙΚΟ

ΒΑΡΟΣ

180kg
EN ISO 9001 EN ISO 13485

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΒΑΣΕΙ Π.Ο.Υ.

ΜΝΗΜΗ 
100 ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ x 2 ΧΡΗΣΤΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
(3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ, ΠΡΩΙΝΩΝ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ)

ΚΛ
ΙΝ

ΙΚΩ
Σ ΕΛΕΓΜ

ΕΝ
Ο

 ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

5ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ5ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ

ΛΙΠΟΥΣ
ΜΥΪΚΗ
ΜΑΖΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΝΕΡΟΥ

ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ
ΛΙΠΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ LBM

LBM

ΒΑΡΟΣ BMI
ΟΣΤΙΚΗ
ΜΑΖΑ BMR

2ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ



14 // 64 15 // 64

Biopharm TOMYKA

*Τα ρύγχη πωλούνται και μεμονωμένα 
σε συσκευασία των 3τμχ. (κωδ. 39805) 
(κατάλληλα και για το Ballidoo & Tomydoo)

Για υγιή χαρούμενα μωρά! 
Η εταιρεία Tomyka ειδικεύεται στο να παράγει σύγχρονα καινοτόμα προϊόντα για την καθημερινή φροντίδα των μωρών με 
φυσικό τρόπο. Όλα ξεκίνησαν από την ίδια την ιδρύτρια της εταιρείας, μια μητέρα 3 παιδιών, που πάντα επιδίωκε να βρει 
πιο σύγχρονες, εναλλακτικές και φυσικές λύσεις για την καθημερινή φροντίδα των μωρών της. Έτσι, με έδρα την Γαλλία 
ξεκίνησε από το 2000 να παράγει εξειδικευμένα προϊόντα ρινικής αποσυμφόρησης για νεογέννητα και μωρά. 
Τα προϊόντα ρινικής αποσυμφόρησης έχουν εξελιχθεί πολύ από τότε, και λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των νέων 
γονέων, είναι πια πολύ πιο αθόρυβα, εργονομικά, αποτελεσματικά και ασφαλή. Με τέλειο «συνδυασμό» τεχνολογίας και 
μοντέρνου σχεδιασμού, η Tomyka δικαίως αναγνωρίζεται σήμερα ως ο ειδικός στην ρινική υγιεινή των μωρών. 

Ηλεκτρικός Ρινικός Αποφρακτήρας

Ο ηλεκτρικός ρινικός αποφρακτήρας Ballidoo απομακρύνει τις πε-
ριττές βλέννες του μωρού εύκολα, αποτελεσματικά και αθόρυβα, 
χωρίς να ερεθίζει τη μυτούλα του και χωρίς να το αναστατώνει.
 
 Το πιο αθόρυβο στην αγορά
 Χαμηλό επίπεδο ήχου (62-65db) που δεν αναστατώνει το μωρό
 Ασφαλής και εύκολη χρήση
 Δυνατότητα αποστείρωσης των εξαρτημάτων
 Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης: Επίπεδο 1 για φυσιολογικές 

ρινικές εκκρίσεις, επίπεδο 2 για αυξημένες ρινικές εκκρίσεις
 Με 2 ρύγχη αναρρόφησης από σιλικόνη: Λευκό για βρέφη 0-3 

μηνών, μπλε για βρέφη 3 μηνών και άνω
 1 χρόνος εγγύηση

Κωδ. 42326

Ηλεκτρικός Ρινικός Αποφρακτήρας

Η ηλεκτρική συσκευή ρινικής αποσυμφόρησης Tomydoo είναι μία 
συσκευή ειδικά κατασκευασμένη να βοηθάει στην απελευθέρωση 
της μυτούλας του μωρού από τις περιττές βλέννες και να χαρίζει 
σωστή αναπνοή με την ήπια και ασφαλή λειτουργία του.

 Γρήγορο, πρακτικό και αποτελεσματικό σύστημα ρινικής απο-
συμφόρησης

 Ασφαλής και εύκολη χρήση ακόμα και σε νεογέννητα
 Εργονομική σχεδίαση, ελαφρύς σκελετός και ειδικά σχεδια-

σμένη λαβή για εύκολο κράτημα και απόλυτο έλεγχο κατά τη 
διάρκεια της χρήσης

 3 ρύγχη αναρρόφησης, διαφορετικών μεγεθών και πολλαπλών 
χρήσεων, κατασκευασμένα από μαλακή σιλικόνη, για την απο-
φυγή τραυματισμών του βλεννογόνου της μύτης

 Περιέχει 3 ακροφύσια σιλικόνης: Λευκό για έντονες ρινικές εκ-
κρίσεις, μπλε για καθημερινή χρήση, ροζ για βρέφη 0 έως 3 
μηνών

 Πλενόμενα ακροφύσια που δεν χρειάζονται ανταλλακτικά
 1 χρόνος εγγύηση

Κωδ. 35653

Ρινικός Αποφρακτήρας

Ο ρινικός αποφρακτήρας βρεφών Minidoo ανακουφίζει το μωρό 
από τη δυσκολία στην αναπνοή που προκαλείται από την βουλωμέ-
νη μυτούλα. Με εργονομικό σχήμα που διευκολύνει κατά τη χρήση 
και ειδικά ακροφύσια σιλικόνης, προσαρμόζεται τέλεια στην ευαί-
σθητη μυτούλα των μικρών παιδιών. 

 Ο μόνος που δεν χρειάζεται ανταλλακτικά
 Με επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα που αποστειρώνονται
 Με ειδικά σχεδιασμένα ακροφύσια για να μην εισέρχονται οι 
 εκκρίσεις στο σωληνάκι
 Με 2 ρύγχη αναρρόφησης: για βρέφη 0-3 μηνών, για βρέφη 3 

μηνών και άνω
 Τα ρύγχη πλένονται με ζεστό νερό και αποστειρώνονται

Κωδ. 42325

1ΕΓΓΥΗΣΗΕΤOΣ

1ΕΓΓΥΗΣΗΕΤOΣ

ΒΡΕΦΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Διατίθεται σε stand 3τμχ.
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BIO-STERILIGHT

ΥΓΕΙΑ & ΣΠΙΤΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Απολύμανση & Αποστείρωση
Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι κομμάτι του ηλιακού φωτός, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ορατή περιοχή του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το τμήμα του φάσματος της υπεριώδους ακτινοβολίας τύπου C (με μήκος κύματος 200nm-
280nm) δεν φτάνει στο έδαφος, καθώς απορροφάται ολοκληρωτικά από το όζον της στρατόσφαιρας. Τα υψηλότερα 
ενεργειακά μήκη κύματος της ακτινοβολίας UV-C έχουν τη μοναδική ικανότητα να καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς 
(Βακτηρίδια, Ιούς) που υπάρχουν στον αέρα και στις επιφάνειες, αποτρέποντας την πιθανότητα να πολλαπλασιαστούν.

Το νέο φορητό σύστημα απολύμανσης με UV-C λάμπα υπεριώ-
δους ακτινοβολίας μπορεί να απολυμάνει αποτελεσματικά τους 
χώρους σας από τα βακτήρια και τους ιούς.
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα απολυμαντικά μέσα, η υπεριώδης ακτι-
νοβολία αποτελεί μία φυσική διαδικασία απολύμανσης και απαι-
τούνται μόνο μερικά λεπτά, ώστε να επιτευχθεί η αδρανοποίηση 
των μικροοργανισμών!

Κατάλληλη για Οικιακή Χρήση, Επιχειρήσεις Εστίασης, Ξενοδοχεία 
& Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Καταστήματα Ρουχισμού, Γυμναστήρια, 
Καταστήματα Τροφίμων, Φροντιστήρια, Οδοντιατρεία, Ιατρεία, 
Φαρμακεία, Κομμωτήρια και Καταστήματα Οπτικών. 

Φορητή συσκευή απολύμανσης και αποστείρωσης με UV-C ακτινοβολία

Κωδ. 54296

1ΕΓΓΥΗΣΗΕΤOΣ
Η φορητή συσκευή αποστείρωσης Bio-
Sterilight χρησιμοποιεί UV-C με μήκος κύμα-
τος 253,7nm.

Καταστρέφει φυσικά το DNA και το RNA 
των βακτηρίων και ιών και μπορεί να σκο-
τώσει σχεδόν όλα τα κοινά βακτήρια και μι-
κρόβια στην καθημερινή ζωή.

Διαθέτει αυτόματο χρόνο απενεργοποίησης 
σε 10 λεπτά βοηθώντας με αυτό τον τρόπο 
στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η φορητή συσκευή UV-C είναι εξοπλισμένη 
με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπα-
ταρία λιθίου 1800mAh.

Η συσκευή διαθέτει ειδικούς λαμπτήρες 
χρώματος μωβ, έτσι ώστε να γίνεται αντιλη-
πτό ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη κα-
θώς και το μέρος που αποστειρώνεται.

Οι ειδικοί λαμπτήρες LED UV είναι από υψη-
λής ποιότητας γυαλί Quartz και έχουν διάρ-
κεια ζωής έως και 9.000 ώρες.

253,7nm
UV-C

10’ OFF

QUARTZ
9000 HOURS
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ADE

Κάνουν τη ζωή σας ομορφότερη και ευκολότερη!
Η γερμανική εταιρεία ADE που εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας διαθέτει μεγάλη γνώση στην παραγωγή προϊόντων 
που κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη, αλλά και σε προϊόντα που βελτιώνουν τις συνθήκες του αέρα που αναπνέουμε σε 
εσωτερικούς χώρους. Η ADE προσφέρει προϊόντα ασυναγώνιστης ποιότητας και μοναδικού σχεδιασμού που διανέμονται 
σε όλο τον κόσμο.

ΥΓΕΙΑ & ΣΠΙΤΙ 
ΖΥΓΑΡΙΑ - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Καθαριστής & Ιονιστής Αέρα

Ο καθαριστής αέρα ιονιστής ADE με το πρωτοποριακό φίλτρο 5 
σε 1, απορροφάει και απομακρύνει αποτελεσματικά ιούς, βακτη-
ρίδια, σκόνη, καπνό, μικροσωματίδια, οσμές, και εξολοθρεύει 
μικροοργανισμούς που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. 
Πρόκειται για μία συσκευή η οποία ρουφάει τον αέρα του δωματί-
ου, τον φιλτράρει ενεργά από τους ιούς και τις ρυπογόνες ενώσεις 
και στο τέλος τον διαχέει πίσω στον εσωτερικό χώρο καθαρό και 
υγιεινό. Η αθόρυβη λειτουργία του τον καθιστά ιδανικό για χρήση 
τόσο σε χώρους σπιτιού όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
• Προφίλτρο: κατακρατεί μεγάλα σωματίδια σκόνης και τρίχες 

από κατοικίδια
• Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα: φιλτράρει και διασπά ουσίες όπως 

είναι η φορμαλδεΰδη, το βενζόλιο και τις δυσάρεστες οσμές 
από τον αέρα

• Φίλτρο EPA (E11): Φιλτράρει μικροσκοπικά σωματίδια, αόρα-
τα με γυμνό μάτι όπως αλλεργιογόνα, γύρη, σκόνη κ.ά.

• Λάμπα UV-C: καταστρέφει βακτήρια, μύκητες, ιούς, πρωτόζωα 
και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς

• Ιονιστής: απελευθερώνει αρνητικά φορτισμένα ιόντα στον αέρα 
καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα

• Διπλής τοποθέτησης: Οριζόντια / Κάθετη θέση

Κωδ. 53945

2ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ

Ανταλλακτικό Φίλτρο Ιονιστή

Κωδ. 54004

 Ακρίβεια μετρήσεων και αποτελεσμάτων
 Ανάλυση σύστασης σώματος: βάρος, σωματικό λίπος, νερό, 

μυϊκή μάζα, οστική μάζα
 Ολοκληρωμένη ανάλυση θερμίδων (BMR)
 Απλή λειτουργία πλήκτρου με αισθητήρα αφής
 Τεχνολογία step-on, με το πάτημα του ποδιού
 Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD
 Εναλλαγή σε kg, ib & st
 Μνήμη 12 μετρήσεων
 Με αξεπέραστο πολύ λεπτό σχεδιασμό (17mm)
 Στιβαρή κατασκευή με γυαλί ασφαλείας
 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης
 Αυτόματη απενεργοποίηση
 Εύρος μέτρησης: έως180kg
 Με την εγγύηση της γερμανικής ADE

Ψηφιακή Ζυγαριά – Λιπομετρητής

Κωδ. 40314

3ΕΓΓΥΗΣΗΕΤΗ
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Biopharm SUPERWHITE ORIGINAL

Αποκτήστε λευκότερο χαμόγελο με την 
οδοντόκρεμα SuperWhite Original! 
Χάρη στο διττανθρακικό νάτριο επανα-
φέρει τη φυσική λευκότητα των δοντιών, 
χωρίς να καταστρέφει το σμάλτο. Κατάλλη-
λη για καθημερινή χρήση με 3πλή δράση: 
Λεύκανση – Προστασία – Φρεσκάδα!

ΛΕΥΚΑΝΣΗ Διττανθρακικό νάτριο: Ένας 
μοναδικός φυσικός παράγοντας λεύκαν-
σης ο οποίος δρα ενάντια στους λεκέδες και 
στον αποχρωματισμό του σμάλτου των δο-
ντιών. 
Ξιλυτόλη: Εμποδίζει το σχηματισμό πλάκας 
και προστατεύει από τερηδόνα και ουλίτιδα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εμπλουτισμένη με δύο φθόρια για την κα-
λύτερη φροντίδα της στοματικής υγιεινής. 
 
ΦΡΕΣΚΑΔΑ
Με έντονη γεύση μέντας για δροσερή ανα-
πνοή που διαρκεί.

Κωδ. 41414

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Λευκαντική Οδοντόκρεμα Original 

 Λεύκανση και άψογη υγιεινή    Κατά της πλάκας     Με γεύση μέντα     Κατάλληλη για καθημερινή χρήση

Αποκτήστε το πιο λευκό χαμόγελο!
H σειρά προϊόντων Superwhite προέρχεται από την Γαλλία και συγκεντρώνει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην στοματική 
υγιεινή στον χώρο του φαρμακείου.
Αποτελεί μια αξιόπιστη πρόταση στοματικής φροντίδας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή οδοντική λεύκανση 
για ένα όμορφο και λαμπερό χαμόγελο. Σε αντίθεση με ανταγωνιστικές αμιγώς λευκαντικές σειρές, βασική προτεραιότητα 
στον σχεδιασμό κάθε προϊόντος Superwhite είναι η διατήρηση της σωστής υγείας του σμάλτου των δοντιών, επιτρέποντας 
έτσι την μακροχρόνια χρήση τους.
Πέρα όμως από την λεύκανση που αποτελεί και τον κύριο στόχο της, η σειρά προϊόντων Superwhite διαθέτει μια πλήρη 
γκάμα από οδοντόβουρτσες, μεσοδόντια και είδη για τον καθαρισμό της στοματικής κοιλότητας ενηλίκων και παιδιών, 
καθιστώντας την έτσι μια ολοκληρωμένη σειρά για κάθε φαρμακείο.
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Πρακτικό Κιτ Ταξιδίου 
με Οδοντόβουρτσα και Οδοντόκρεμα 

Πρακτικό kit ταξιδίου για λευκότερα δόντια και λαμπερό χαμόγελο 
κάθε μέρα! Το σετ περιλαμβάνει:

 Οδοντόβουρτσα Ταξιδίου: 
Μία εργονομική οδοντόβουρτσα κανονικού μεγέθους η οποία με-
τατρέπεται σε μικρό μέγεθος ταξιδίου. Οι νάιλον ίνες της, αποτρέ-
πουν τον σχηματισμό μικροβίων και προσφέρουν βαθύ καθαρισμό 
των δυσπρόσιτων σημείων. Διαθέτει ειδική θήκη για την αποθή-
κευση που προστατεύει τις τρίχες.

 Οδοντόκρεμα SuperWhite Original 15ml:  
Μία οδοντόκρεμα που καθαρίζει σε βάθος, λευκαίνει και μειώνει 
τους επιφανειακούς χρωματικούς λεκέδες, αφήνοντας τα δόντια σας 
σταδιακά λευκότερα και το χαμόγελό σας πιο αστραφτερό. Με γεύ-
ση μέντας για δροσερή αναπνοή. Κατάλληλη για καθημερινή χρήση.

 Διάφανη Θήκη αποθήκευσης: 
Για υγιεινή και εύκολη μεταφορά.

Κωδ. 42330

Παστίλιες για Δροσερή Αναπνοή

Οι παστίλιες SuperWhite δρουν ενάντια στους λεκέδες και στον 
αποχρωματισμό του σμάλτου των δοντιών και στην κακοσμία του 
στόματος:

 Εμπλουτισμένες με διττανθρακικό νάτριο 
 Χωρίς ζάχαρη
 Χωρίς χρωστικές
 Χωρίς τεχνητά αρώματα
 Με αιθέρια έλαια και έντονη γεύση μέντας
 Η συσκευασία περιέχει 50 παστίλιες

Κωδ. 53414 Διατίθεται σε stand 12τμχ.

Οδοντόκρεμα με Aloe Vera

Κωδ. 54481

 Είναι ένα φυσικό αντιμικροβιακό ζελέ, που σκοτώνει τα βακτή-
ρια τα οποία προκαλούν συσσώρευση πλάκας

 Ανακουφίζει άμεσα από πόνο και ερεθισμό, μειώνει τις φλεγ-
μονές, επουλώνει τον στοματικό βλεννογόνο από τις άφθες και 
τα στοματικά έλκη

 Ενισχύει τα ούλα, δυναμώνει τα δόντια και απολυμαίνει το στό-
μα από βακτήρια

 Καταπολεμά την κακοσμία του στόματος
 Προστατεύει ακόμα και τα πιο ευαίσθητα ούλα και δόντια
 Έχει καταπραϋντική και ανακουφιστική δράση
 Δίνει υπέροχη αίσθηση δροσιάς και φρεσκάδας
 Προσφέρει φυσική λεύκανση των δοντιών

●
  O
∆Ο

ΝΤ
ΟΚΡΕΜΑ ΦΘΟΡΙΟΥ  ●

Ε Ι∆ ΙΚΑ  ΣΧΕ∆ ΙΑΣΜΕΝΗ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  Ο∆ΟΝ
ΤΙΚ

Η  ΕΥ
ΑΙ
ΣΘ

ΗΣ
ΙΑ

 ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Stand με οδοντόκρεμες SuperWhite 

Κωδ. 54714
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SUPERWHITE BLACK EDITION

Λευκαντική Οδοντόκρεμα 
από 100% Ενεργό Άνθρακα 
Καρύδας

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα λευκότε-
ρο χαμόγελο χάρη στην οδοντόκρεμα 
SuperWhite Black Edition! 

Μία οδοντόκρεμα με ενεργό άνθρακα 
που καθαρίζει σε βάθος, λευκαίνει και 
μειώνει τους επιφανειακούς χρωματικούς 
λεκέδες, αφήνοντας τα δόντια σας σταδι-
ακά λευκότερα και το χαμόγελό σας πιο 
αστραφτερό! 

ΛΕΥΚΑΝΣΗ
100% φυσικός φυτικός ενεργός άνθρα-
κας. Αποτέλεσμα της διαπύρωσης της κα-
ρύδας και κατόπιν ενεργοποίηση με υδρα-
τμούς χωρίς χημική επεξεργασία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εμπλουτισμένη με δύο φθόρια για την κα-
λύτερη φροντίδα της στοματικής υγιεινής.  

ΦΡΕΣΚΑΔΑ
Με έντονη γεύση μέντας για δροσερή ανα-
πνοή που διαρκεί.

 100% Ενεργός Άνθρακας Καρύδας
 100% Φυσικό Φυτικό Προϊόν  
 Στιλβώνει, λευκαίνει και καθαρίζει   

τα δόντια
 Χωρίς Parabens 
 Φυσική Λεύκανση
 Εντυπωσιακό αποτελέσμα σε μόλις  

10 ημέρες
 Με γεύση μέντα 
 Κατάλληλη για καθημερινή χρήση
 Vegan 
 Αναδείχθηκε Προϊόν της  

Χρονιάς 2019
 Premium Συσκευασία
 Ελκυστική Τιμή

Σκόνη Λεύκανσης Δοντιών από 
100% Ενεργό Άνθρακα Καρύδας
 
Η πούδρα λεύκανσης δοντιών SuperWhite Black Edition απομακρύνει τους χρωματι-
κούς λεκέδες από την επιφάνεια των δοντιών αφήνοντάς τα λαμπερά, λευκά και καθαρά!

Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά  άνω των 6 ετών.Κωδ. 48607

Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών. Να αποφεύγεται η κατάποση.Κωδ. 53408

Οδηγίες Χρήσης: Βρέξτε την οδοντόβουρτσα και βυθίστε τη στη σκόνη. Βουρτσίστε τα 
δόντια σας 2 λεπτά και ξεπλύνετε το στόμα σας καλά με νερό. Χρησιμοποιήστε τη 1 με 2 
φορές την εβδομάδα πριν από το κανονικό βούρτσισμα με την οδοντόκρεμά σας. 

 100% Ενεργός Άνθρακας Καρύδας
 100% Φυσικό Φυτικό Προϊόν  
 Gluten Free

 Χωρίς Πρόσθετα
 Χωρίς GMO   
 Vegan

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Λεύκανση με Ενεργό Άνθρακα!
O ενεργός άνθρακας, δηλαδή ο άνθρακας που έχει εμπλουτιστεί με οξυγόνο, έχει αναδειχθεί στο υπερ-συστατικό της 
περιποίησης της στοματικής κοιλότητας. Δρα σαν μαγνήτης, απορροφώντας τοξίνες, βακτήρια και κάθε είδους υπολείμματα 
που επικάθονται στα δόντια. Οι απορροφητικές ιδιότητες του ενεργού άνθρακα απομακρύνουν από τα δόντια τις 
δυσχρωμίες, που προκαλούνται από τις τανίνες του καφέ, του τσαγιού και του κρασιού χαρίζοντας εκθαμβωτική λευκή 
εμφάνιση στο χαμόγελό σας. Παράλληλα, ο ενεργός άνθρακας αυξάνει το pH του στόματος και συμβάλλει στη μείωση της 
συσσώρευσης όξινων πλακών και στην καταπολέμηση της κακοσμίας.

Διατίθεται σε stand 6τμχ.
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SUPERWHITE BLACK EDITION

Οδοντόβουρτσα με Μαύρες Ίνες Άνθρακα

Η οδοντόβουρτσα SuperWhite Black Edition έχει μαύρες νάι-
λον ίνες εμποτισμένες με φυτικό άνθρακα για βαθύ καθαρισμό 
και πιο λευκά δόντια! Αποτελεσματική στον καθαρισμό της επιφά-
νειας των δοντιών και των δυσπρόσιτων σημείων, χάρη στη μεγά-
λη πυκνότητα των Ultra-Thin ινών της.

 Μαύρες ίνες από ενεργό άνθρακα
 UltraThin ίνες που φτάνουν έως και 2 φορές πιο βαθιά ανάμεσα 

στα δόντια, αντίθετα από κλασική οδοντόβουρτσα
 Αποτελεσματική στην απομάκρυνση της πλάκας
 Συμβάλλει στην απομάκρυνση των βακτηρίων
 Εργονομική αντιολισθητική λαβή
 Διαθέσιμη σε 2 σκληρότητες: μαλακή και μέτρια

Κωδ. 48605 (μαλακή)            Κωδ. 48606 (μέτρια)

Παστίλιες για Δροσερή Αναπνοή 

Οι παστίλιες SuperWhite Black Edition δρουν ενάντια στους λε-
κέδες και στον αποχρωματισμό του σμάλτου των δοντιών και στην 
κακοσμία του στόματος:

 Εμπλουτισμένες με διττανθρακικό νάτριο
 Χωρίς ζάχαρη
 Χωρίς χρωστικές
 Χωρίς τεχνητά αρώματα
 Με αιθέρια έλαια και έντονη γεύση μέντας
 Η συσκευασία περιέχει 50 παστίλιες

Κωδ. 53415

Κωδ. 48608           Διατίθεται σε stand 12τμχ.

Stands Black Edition 

Πρακτικό Κιτ Ταξιδίου με Οδοντόβουρτσα και 
Οδοντόκρεμα Ενεργού Άνθρακα

Πρακτικό kit ταξιδίου για λευκότερα δόντια και λαμπερό χαμόγελο 
κάθε μέρα!

Το σετ περιλαμβάνει:
 Οδοντόβουρτσα Ταξιδίου: 
Μία εργονομική οδοντόβουρτσα κανονικού μεγέθους η οποία με-
τατρέπεται σε μικρό μέγεθος ταξιδίου. Οι νάιλον ίνες της, αποτρέ-
πουν τον σχηματισμό μικροβίων και προσφέρουν βαθύ καθαρισμό 
των δυσπρόσιτων σημείων. Διαθέτει ειδική θήκη για την αποθή-
κευση που προστατεύει τις τρίχες.
 Οδοντόκρεμα SuperWhite Black Edition 15ml:  
Μία οδοντόκρεμα με ενεργό άνθρακα που καθαρίζει σε βάθος, 
λευκαίνει και μειώνει τους επιφανειακούς χρωματικούς λεκέδες, 
αφήνοντας τα δόντια σας σταδιακά λευκότερα και το χαμόγελό σας 
πιο αστραφτερό. Με έντονη γεύση μέντας για δροσερή αναπνοή. 
Κατάλληλη για καθημερινή χρήση.
 Διάφανη Θήκη αποθήκευσης: 
Για υγιεινή και εύκολη μεταφορά.

Κωδ. 53409            Διαθέσιμο σε 4 χρώματa:

Κωδ. 49085
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SUPERWHITE BAMBOO

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Οικολογική Οδοντόβουρτσα Bamboo

Οικολογική Οδοντόβουρτσα  από  φυσικό μπαμπού. 
Πολύ Μαλακή, Υποαλλεργική και 100% ανακυκλώσιμη.

 100% Βιοδιασπώμενη λαβή από μπαμπού
 100% Μαλακές νάιλον ανακυκλώσιμες ίνες
 Απομακρύνει αποτελεσματικά την πλάκα από τα  

δόντια, χωρίς να ερεθίζει τα ούλα
 Εξαιρετικά ελαφριά με μικρή, στενή κεφαλή
 Φυσική αντιμικροβιακή προστασία μπαμπού
 Φιλική προς το περιβάλλον
 Συσκευασία από πλήρως ανακυκλώσιμο χαρτί

Κωδ. 48609

Οικολογική Παιδική Οδοντόβουρτσα Bamboo

Οικολογική Οδοντόβουρτσα  από  φυσικό μπαμπού. Πολύ Μαλα-
κή, Υποαλλεργική και 100% ανακυκλώσιμη.

 100% Βιοδιασπώμενη λαβή από μπαμπού
 100% Μαλακές νάιλον ανακυκλώσιμες ίνες
 Απομακρύνει αποτελεσματικά την πλάκα από τα  

δόντια, χωρίς να ερεθίζει τα ούλα
 Εξαιρετικά ελαφριά με μικρή, στενή κεφαλή
 Φυσική αντιμικροβιακή προστασία μπαμπού
 Φιλική προς το περιβάλλον
 Συσκευασία από πλήρως ανακυκλώσιμο χαρτί

Κωδ. 53412

Σχεδιασμένη με αγάπη για το περιβάλλον!
Οι οδοντόβουρτσες SuperWhite Bamboo είναι φιλικές προς το περιβάλλον χάρη στη λαβή τους από 100% βιοδια-
σπώμενο μπαμπού. H χρήση του μπαμπού εξασφαλίζει αντοχή και εργονομία στη λαβή καθώς και φυσική αντιβακτηρι-
διακή προστασία για τη στοματική κοιλότητα. Η συσκευασία της αποτελείται εξολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά και 
μόλις η χρήση της ολοκληρωθεί θάβεται στο χώμα και λιπασματοποιείται, αφού πρώτα αφαιρεθεί το τριχωτό της μέρος.

Και τα 2 προïόντα διατίθενται σε stand 24τμχ.          Κωδ. 53413

Οδοντικό Νήμα Βιοδιασπώμενο

 100% Βιοδιασπώμενο από ίνες καλαμποκιού
 Μέγιστη δυνατή προστασία των δυσπρόσιτων περιοχών
 Με κερί candelilla. Δεν περιέχει κερί μέλισσας
 Με γεύση μέντας για καθαρή αναπνοή
 Συσκευασία από πλήρως ανακυκλώσιμο χαρτί.

Κωδ. 58345
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Οδοντόβουρτσα Optima

Απλή και εύκολη στη χρήση, είναι μια εξαιρετική επιλογή για καθη-
μερινό βούρτσισμα. Προσφέρει βαθύ καθαρισμό και αποτελεσμα-
τική αφαίρεση της πλάκας, προστατεύοντας τα δόντια και τα ούλα 
σας, και βοηθώντας τα να παραμείνουν υγιή.

 Ελαστικά πλαϊνά άκρα, σχεδιασμένα για απαλό μασάζ στα ούλα
 Απαλές άκρες καθαρισμού για να εισχωρούν και να απομακρύ-

νουν τα υπολείμματα τροφής
 Εργονομική αντιολισθητική λαβή
 Διαθέσιμη σε 2 σκληρότητες: μαλακή και μέτρια

Κωδ. 41418 (μαλακή)            41419 (μέτρια)

Οδοντόβουρτσα Progencives Duo Pack

Ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με ευαίσθητα ούλα, προσφέροντας 
απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό για την καλύτερη προστασία 
των ούλων και των δοντιών. 

 Υψηλής ποιότητας νάιλον ίνες που εισχωρούν απαλά σε όλες τις 
κοιλότητες

 Ελαστικά πλαϊνά άκρα, σχεδιασμένα για απαλό μασάζ στα ούλα
 Πολυδιάστατες τρίχες που αφαιρούν την πλάκα από τα δυσπρό-

σιτα σημεία των ούλων ανάμεσα στα δόντια 
 Εργονομική αντιολισθητική λαβή
 Διαθέσιμη σε 2 σκληρότητες: μαλακή και μέτρια

Κωδ. 48126 (μαλακή)            48125 (μέτρια)

Διαθέσιμη σε 3 χρώματα: 

Διαθέσιμη σε 2 χρώματα: 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ολοκληρωμένη σειρά στοματικής φροντίδας!
Η σειρά στοματικής υγιεινής της SuperWhite, χαρίζει όχι μόνο ένα λαμπερό χαμόγελο, αλλά μία ολοκληρωμένη 
οδοντιατρική φροντίδα για ένα υγιές στόμα και γερά δόντια.
Η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει προϊόντα καθημερινής στοματικής φροντίδας για όλη την οικογένεια, για πιο υγιή 
και δυνατά δόντια. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με ειδικά σχεδιασμένες οδοντόβουρτσες, οδοντικά νήματα και 
μεσοδόντια βουρτσάκια, που σκοπό έχουν να μετατρέψουν τη στοματική υγιεινή από μία καθημερινή ρουτίνα σε μια 
ευχάριστη συνήθεια.
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Παιδική Μαλακή Οδοντόβουρτσα 
Smily Kids 24+

Οδοντόβουρτσα ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των παι-
διών από 2 ετών και άνω, που έχουν ήδη αναπτύξει τα πρώτα 
τους δοντάκια. 

 Μικρή, μαλακή, στρογγυλεμένη κεφαλή
 Μαλακές ίνες, διαφορετικού ύψους που καθαρίζουν αποτελε-

σματικά τα δόντια
 Με χαρούμενο design 
 Ποδαράκια με βεντούζα που κρατούν την οδοντόβουρτσα σε 

όρθια θέση όταν δεν είναι σε χρήση

Κωδ. 41417

Παιδική Μαλακή Οδοντόβουρτσα
Dino Kids 24+
 
Οδοντόβουρτσα ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των παι-
διών από 2 ετών και άνω, που έχουν ήδη αναπτύξει τα πρώτα 
τους δοντάκια. 

 Μικρή, μαλακή, στρογγυλεμένη κεφαλή
 Μαλακές ίνες, διαφορετικού ύψους που καθαρίζουν αποτελεσμα-

τικά τα δόντια
 Εργονομική λαβή που βοηθά στο κράτημα από τα παιδιά
 Δώρο ειδική κλεψύδρα, που εκπαιδεύει το παιδί να βουρτσίζει τα 

δόντια του για τα συνιστώμενα δύο λεπτά.

Κωδ. 53410

Διαθέσιμη σε 3 χρώματα: 

Διαθέσιμη σε 2 χρώματα: 

Βρεφική Οδοντόβουρτσα Δακτύλου 
από Μαλακή Σιλικόνη

Σχεδιασμένη ειδικά για τα μωρά, η οδοντόβουρτσα δακτύλου 
SuperWhite Baby είναι ιδανική για τα πρώτα δοντάκια του μωρού. 

 BPA Free 
 Μη τοξική
 Κατάλληλο για βρέφη άνω των 3 μηνών
 Εύκολη στη χρήση
 Απαλή για τα ούλα

Διπλής Όψης: Χρησιμοποιήστε την πλευρά με τις ίνες για τον απαλό 
καθαρισμό των δοντιών του μωρού και την πλευρά με τα λακκάκια 
για το μασάζ των ούλων.

Κωδ. 53411

Μεσοδόντια Βουρτσάκια

Με έξυπνο και εύχρηστο σχεδιασμό τα μεσοδόντια βουρτσάκια 
SuperWhite εισχωρούν τόσο σε στενά όσο και σε φαρδύτερα 
μεσοδόντια διαστήματα για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των 
δυσπρόσιτων σημείων από τα υπολείμματα των τροφών & την 
απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας.

 Εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα μεσοδόντια διαστήματα
 Σε κυλινδρικό ή κωνικό σχήμα
 Εργονομική λαβή 90o για εξαιρετικό έλεγχο  

και ευελιξία
 Αφαιρεί την oδοντική πλάκα
 Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 3 μεγέθη:  

2mm, 3mm, 2,5-3mm
 Ιδανική για χρήση σε σιδεράκια
 Πρακτική θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς

Οδοντόβουρτσα Precision Ultra Soft

Οδοντόβουρτσα εξαιρετικής ποιότητας, με ίνες Tynex Dupont, 
απόλυτα στρογγυλεμένες για καλύτερο καθαρισμό των δοντιών. 
Με μικρή στενή κεφαλή για καλύτερη πρόσβαση στα δύσκολα ση-
μεία του στόματος.

 Ίνες Tynex Dupont υψηλής ποιότητας για απαλό καθαρισμό των 
δοντιών και των ούλων

 Extra μαλακές ίνες σχεδιασμένες για να καθαρίζουν απαλά τα 
δόντια και την γραμμή των ούλων

 Με μικρή στενή κεφαλή για καλύτερη πρόσβαση στα δύσκολα 
σημεία του στόματος

 Ιδιαίτερα ανθεκτική λαβή
 Δυνατότητα αποστείρωσης

Κωδ. 43633 Διαθέσιμη σε 2 χρώματα: 

Κωδ. 43626
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GMV

Όραμα. Φαντασία. Καινοτομία.
Tο ιταλικό brand Gian Marco Venturi, με μια μακρά ιστορία στο χώρο της μόδας, δάνεισε το όνομά του, στην εταιρία I.O.I. 
INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE για να δημιουργήσει μία σειρά ποιοτικών οπτικών ανάγνωσης, οθόνης αλλά και ηλίου. Από το 
2004 που ιδρύθηκε, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρίες οπτικών στην Ιταλία.
Οι εμπνευστές της, χρησιμοποιώντας εκτεταμένη έρευνα, ανάπτυξη και εξειδίκευση, παρήγαγαν προ-συναρμολογημένα γυαλιά ανά-
γνωσης, για τη διόρθωση της απλής πρεσβυωπίας, για την προστασία από το μπλε φως του Η/Υ, tablet ή κινητού και από τον ήλιο.
Όσον αφορά την κατασκευή τους, φημίζεται για τους σκελετούς που σχεδιάζει, οι οποίοι αποτελούν την επιτομή της κομψότητας.  
Η σειρά αποτελείται από πολυτελή, αλλά ευκολοφόρετα σχέδια γυαλιών και περιλαμβάνει από άκρως μοντέρνες γραμμές μέχρι 
κλασικές διαχρονικές φόρμες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η τεχνολογία αιχμής είναι το κλειδί της τελειότητας για κάθε χρήστη γυαλιών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Τα προϊόντα Gian Marco Venturi σε συνεργασία με την αξιοπιστία που εμπνέει η πολυτελής τεχνογνωσία της εταιρίας, κάνει τους 
πελάτες της να την εμπιστεύονται εδώ και 17 χρόνια.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΚΑΜΑ
Η μοναδική γκάμα προϊόντων που προσφέρει κάνει τον επαγγελματία του φαρμακείου να ξεχωρίζει.

3 3½2½21½1

Γυαλιά Ανάγνωσης

Για να δείτε αναλυτικά όλα τα σχέδια των γυαλιών ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της Biopharm τον κατάλογο GMV ή επισκεφτείτε το 
site μας: www.biopharm.gr

ΟΠΤΙΚΑ

Γυαλιά Ανάγνωσης & Οθόνης

Γυαλιά Ηλίου

Διατίθενται σε 6 βαθμούς ανάγνωσης

3 3½2½21½1

Διατίθενται σε 6 βαθμούς ανάγνωσης
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LEMOVIX

Καραμέλες Με Γεύση Λεμόνι & Μέλι, 
Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη

Κωδ. 53153

Καραμέλες Με Γεύση Ευκαλύπτου & 
Μέντας, Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη

Καραμέλες Με Γεύση Φασκόμηλο, Μέλι & 
Λεμόνι, Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ειδική σύνθεση για ομοιοπαθητικούς
 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη
 Χωρίς μέντα

Κωδ. 53149

Κωδ. 53152 Κωδ. 53158

ΠΟΝΟΛΑΙΜΟΣ

Πονόλαιμος από έντονο και ξηρό βήχα;
Η σειρά Lemovix Καραμέλες & Σιρόπι, φέρνει την ανακούφιση που χρειάζεστε από τον πονόλαιμο και τον έντονο βήχα. 
Η βιταμίνη C σε συνδυασμό με βότανα όπως φασκόμηλο, μέντα, ευκάλυπτο και φυσικά συστατικά όπως μέλι και λεμόνι 
με τους κατάλληλους συνδυασμούς μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό “φάρμακο” για την αντιμετώπιση του 
πονόλαιμου. Ανακαλύψτε τις φυτικές επιλογές που καταπραΰνουν τον πόνο και μαλακώνουν τον λαιμό.

ΚΑ

ΤΑ
ΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

 Ο
Μ

Ο

ΙΟΠΑΘΗΤΙΚ
Ο

Υ
Σ

Καραμέλες Με Γεύση Φασκόμηλο, 
Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ειδική σύνθεση για ομοιοπαθητικούς
 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη        
 Χωρίς μέντα

ΚΑ

ΤΑ
ΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

 Ο
Μ

Ο

ΙΟΠΑΘΗΤΙΚ
Ο

Υ
Σ
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LEMOVIX

Καραμέλες Με Γεύση Μέλι, 
Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη

Κωδ. 53156

Καραμέλες Για Παιδιά Με Γεύση Tutti Frutti, 
Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Με ειδική σύνθεση για παιδιά

Σιρόπι Για Τον Ερεθισμένο Λαιμό 
Και Το Βήχα, Με Βιταμίνη C
Σιρόπι εμπλουτισμένο με βιταμίνη C και φυσικά συστατικά, που 
ανακουφίζει τον ερεθισμένο λαιμό και το βήχα. Το μέλι σε συν-
δυασμό με το λεμόνι μαλακώνουν το λαιμό, καταπραΰνουν το 
βήχα, διευκολύνουν την αναπνοή και παρέχουν ενέργεια. Ο μά-
ραθος χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να μαλακώνει το λαιμό 
και να διευκολύνει την αναπνοή.

 Για τον ερεθισμένο λαιμό και το βήχα
 Περιέχει μέλι, λεμόνι, μάραθο και βιταμίνη C
 Τονώνει το ανοσοποιητικό

Κωδ. 53150

Κωδ. 53161

Κωδ. 53151 

Καραμέλες Με Γεύση Φράουλα, 
Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη

Καραμέλες Με Γεύση Ρόδι, 
Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη
 Με στέβια

Καραμέλες Με Γεύση Πορτοκάλι, 
Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ανακουφίζουν από τον βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη

Κωδ. 53155

Κωδ. 53157 Κωδ. 53154

Lemovix Stand 
36τμχ.

ΜΕΝΤΑ 

ΡΟΔΙ 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

ΦΡΑΟΥΛΑ

ΜΕΛΙ-ΛΕΜΟΝΙ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ

Lemovix Stand 
36τμχ.

ΜΕΝΤΑ

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ-ΜΕΛΙ-ΛΕΜΟΝΙ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΕΡΑΣΙ

ΜΕΛΙ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ

Κωδ. 59194 Κωδ. 59195

ΚΑ
ΤΑ

ΛΛ
ΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆

ΙΑ
 6+

Καραμέλες Με Γεύση Κεράσι, 
Με Βιταμίνη C
Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού, μαλακώνουν το λαιμό και 
ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο.

 Ανακουφίζουν από το βήχα
 Μαλακώνουν το λαιμό 
 Περιέχουν βιταμίνη C η οποία ενισχύει τον οργανισμό κατά 

τη διάρκεια του κρυολογήματος
 Χωρίς ζάχαρη
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4ACTION

Gel Ανακούφισης & Ξεκούρασης

Γέλη που προσφέρει άμεση ξεκούραση, τόνωση και ανακούφιση 
από τους μυϊκούς πόνους με ήπια καυστική δράση. Με εξειδι-
κευμένη ισχυρή σύνθεση από μέντα, καμφορά, μενθόλη και άλλα 
επιλεγμένα βότανα δρα αποτελεσματικά στην περιοχή. Ιδανική για 
τοπικές αλλά και ολόσωμες επαλείψεις.

Κωδ. 53160 

Θερμαντικό Καταπραϋντικό Gel

Γέλη που προσφέρει άμεση ξεκούραση, τόνωση και ανακούφιση 
από τους μυϊκούς πόνους με μέτρια καυστική δράση. Ένας μο-
ναδικός συνδυασμός από καμφορά, μενθόλη, θυμάρι, ευκάλυπτο, 
δενδρολίβανο, μέντα και χαμομήλι που ενισχύουν την κυκλοφορία 
του αίματος, προσφέροντας ανακούφιση και ευεξία.

Κωδ. 53159 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ 
ΠΟΝΟΙ

4action σε 3 συνθέσεις για άμεση ανακούφιση!
Η εξειδικευμένη σειρά 4action προσφέρει άμεση και αποτελεσματική λύση στους μυοσκελετικούς πόνους όπως 
πόνους στη μέση και στην πλάτη, αρθριτικά, πόνους κρυολογήματος, φλεγμονές ή σε κόπωση των μυών κ.λπ.  
Με τα ειδικά επιλεγμένα συστατικά τους και χάρη στη φυσική δράση των φαρμακευτικών βοτάνων που περιέχουν, 
ανακουφίζουν άμεσα από τους πόνους μέσω της καυστικής δράσης που προκαλούν τοπικά.

Διατίθεται σε stand 12τμχ.           Κωδ. stand: 59192

Διατίθεται σε stand 12τμχ.           Κωδ. stand: 59193
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STIRIXIS

Κλασικά Επιθέματα
Αυτοκόλλητα επιθέματα μικροτραυμάτων με ειδική αντισηπτική 
γάζα που προστατεύει την πληγή και ισχυρή κολλητική δράση.

 Αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και καταπολεμά τις λοιμώξεις, 
χωρίς να κολλά στην πληγή

 Extra κολλητική δράση, χωρίς να προκαλεί ερεθισμό
 Κατασκευασμένα από υλικό που επιτρέπει στην επιδερμίδα να 

αναπνέει
 Ανθεκτικά στο νερό
 Υποαλλεργικά 
 Δερματολογικά ελεγμένα
 20τεμ. 7x2cm

Κωδ. 100000

Κλασικά Επιθέματα σε Διάφορα Μεγέθη
Αυτοκόλλητα επιθέματα μικροτραυμάτων σε διάφορα μεγέθη και 
σχήματα. Με ειδική αντισηπτική γάζα που προστατεύει την πληγή 
και ισχυρή κολλητική δράση.

 Αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και καταπολεμά τις λοιμώξεις, 
χωρίς να κολλά στην πληγή

 Extra κολλητική δράση, χωρίς να προκαλεί ερεθισμό
 Κατασκευασμένα από υλικό που επιτρέπει στην επιδερμίδα να 

αναπνέει
 Ανθεκτικά στο νερό
 Υποαλλεργικά 
 Δερματολογικά ελεγμένα
 Διαθέσιμα σε 5 διαφορετικά μεγέθη και σχήματα 
 (2τεμ. 7x4,8cm, 6τεμ. 7x2,4cm, 10τεμ. 7x2cm, 
 2τεμ. 3,8x3,8cm, 5τεμ. 2,5cm ∅)

Κωδ. 100001 

Κλασικά Στρόγγυλα Επιθέματα 
Αυτοκόλλητα στρόγγυλα επιθέματα για μικροτραύματα με αντισηπτι-
κή γάζα που προστατεύει την πληγή.

 Αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και καταπολεμά τις λοιμώξεις, 
χωρίς να κολλά στην πληγή

 Extra κολλητική δράση, χωρίς να προκαλεί ερεθισμό
 Ανθεκτικό ύφασμα για τέλεια εφαρμογή
 Κατασκευασμένο από υλικό που επιτρέπει στην επιδερμίδα να 

αναπνέει
 Ανθεκτικό στο νερό
 Υποαλλεργικά 
 Δερματολογικά ελεγμένα
 50τεμ. 2,5cm ∅

Κωδ. 100002 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Καθημερινή φροντίδα για όλη την οικογένεια!
Η σειρά Stirixis είναι μια ευρεία σειρά ιατροτεχνολογικών προïόντων, καλλυντικών και προïόντων καθημερινής φροντίδας 
με ιστορία ετών στον χώρο του φαρμακείου. Αν και η γκάμα των ειδών της καλύπτει διάφορες ανάγκες των καταναλωτών, η 
πλειονότητα των προϊόντων εστιάζει στην αντιμετώπιση του πόνου και των τραυμάτων. 
Το 2016 η σειρά ανανεώθηκε σημαντικά και εμπλουτίστηκε με είδη καθημερινής φροντίδας του σώματος για όλη την οικογένεια. 
Έτσι σήμερα η σειρά Stirixis - Καθημερινή Φροντίδα, πέρα από τα ορθοπεδικά που αποτέλεσαν τη βάση για το ξεκίνημά της, 
περιλαμβάνει πια μια ευρεία γκάμα από επιδέσμους, επιθέματα τραυμάτων, ταινίες κινησιοθεραπείας, αλλά και είδη για την 
περιποίηση των άκρων, επιθέματα κάλων, ψαλιδάκια νυχιών κτλ. 

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ
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STIRIXIS

Επίθεμα σε Ταινία
Extra ανθεκτικό και ελαστικό επίθεμα σε ταινία που παρέχει προστασία στην πληγή 
και ευελιξία στην εφαρμογή του.

 Αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και καταπολεμά τις λοιμώξεις, 
 χωρίς να κολλά στην πληγή
 Extra κολλητική δράση, χωρίς να προκαλεί ερεθισμό
 Ανθεκτικό, ελαστικό και ευέλικτο ύφασμα για τέλεια εφαρμογή
 Κατασκευασμένο από υλικό που επιτρέπει στην επιδερμίδα να αναπνέει
 Ανθεκτικό στο νερό
 Υποαλλεργικά 
 Δερματολογικά ελεγμένα
 2τεμ. 6x50cm

Κωδ. 100006 

Αυτοκόλλητα Ράμματα για Κοψίματα και Πληγές
Τα αυτοκόλλητα ράμματα είναι κατάλληλα για τη γρήγορη επούλωση 
τραυμάτων στα οποία απαιτείται η σωστή και σταθερή ένωση των 
δύο πλευρών του δέρματος. 
 Αποστειρωμένα
 Κόβονται στο απαιτούμενο μήκος
 Συγκολούν σταθερά τις πλευρές της πληγής
 Φροντίζουν για την ελάχιστη δυνατή ανάπτυξη ουλής
 Θεραπεύουν το τραύμα χωρίς την χρήση βελόνας
 16 strips - 2 μεγέθη (2 φακ. των 5 τμχ. 3mm x 75mm & 
 2 φακ. των 3τμχ. 6,4mm x 80mm)

Κωδ. 100004

Επιθέματα για Επιχείλιο Έρπη
Τα επιθέματα για τον επιχείλιο έρπητα δρουν ως μια προστατευτική 
επιφάνεια από και προς το εξωτερικό περιβάλλον. Επιταχύνουν την 
επούλωση των χειλιών, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν από επι-
μολύνσεις. Ο μαλακός δίσκος πολυουρεθάνης περιέχει μία υποαλ-
λεργική συγκολλητική ουσία εμποτισμένη με Μελαλεύκη, η οποία 
είναι γνωστή για τις φυσικές αντισηπτικές της ιδιότητες.

 Γρήγορη επούλωση των χειλιών
 Επιτρέπουν την χρήση make up και κραγιόν
 Εύκολα στην εφαρμογή
 Αόρατα
 15τεμ. 14mm ∅

Κωδ. 100005

Παιδικά Επιθέματα Ocean Fun
Παιδικά επιθέματα με απεικονίσεις από τον βυθό του ωκεανού, ιδανικά για μικρο-
τραυματισμούς παιδιών. Μετά την εφαρμογή τους, δίνουν την εντύπωση τατού 
εφέ. Με ειδική αντισηπτική γάζα που προ στατεύει την πληγή και ισχυρή κολλητική 
δράση. 
 Αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και καταπολεμά τις λοιμώξεις, χωρίς να κολ-

λά στην πληγή
 Extra κολλητική δράση, χωρίς να προκαλεί ερεθισμό και πόνο
 Κατασκευασμένα από υλικό που επιτρέπει στην επιδερμίδα να αναπνέει
 Ανθεκτικά στο νερό
 Υποαλλεργικά 
 Δερματολογικά ελεγμένα
 Διαθέσιμα σε δύο μεγέθη (10τεμ 6x2cm, 6τεμ 7x3,8cm)

Κωδ. 100028

Παιδικά Επιθέματα Emoticon
Παιδικά επιθέματα με φατσούλες emoticon πάνω τους, ιδανικά για μικροτραυ-
ματισμούς παιδιών. Με ειδική αντισηπτική γάζα που προστατεύει την πληγή και 
ισχυρή κολλητική δράση.

 Αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και καταπολεμά τις λοιμώξεις, 
 χωρίς να κολλά στην πληγή
 Extra κολλητική δράση, χωρίς να προκαλεί ερεθισμό και πόνο
 Κατασκευασμένα από υλικό που επιτρέπει στην επιδερμίδα να αναπνέει
 Ανθεκτικά στο νερό
 Υποαλλεργικά 
 Δερματολογικά ελεγμένα
 20τεμ. 7x2cm

Κωδ. 100027

Αδιάβροχα Επιθέματα
Αδιάβροχα επιθέματα αυτοκόλλητα σε δύο διαφορετικά μεγέθη και 
σχήματα. Με ειδική αντισηπτική γάζα που προστατεύει την πληγή 
και ισχυρή κολλητική δράση.

 Αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και καταπολεμά τις λοιμώξεις, 
χωρίς να κολλά στην πληγή

 Extra κολλητική δράση, χωρίς να προκαλεί ερεθισμό
 Κατασκευασμένα από υλικό που επιτρέπει στην επιδερμίδα να 

αναπνέει
 Αδιάβροχα
 Υποαλλεργικά 
 Δερματολογικά ελεγμένα
 Διαθέσιμα σε δύο μεγέθη και σχήματα 
 (15τεμ. 7x2,4cm, 5τεμ. 3,8x3,8cm)

Κωδ. 100003 
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STIRIXIS

Επιθέματα για Φουσκάλες 
με ενισχυμένη προστασία
Αυτά τα ειδικά επιθέματα για φουσκάλες, με βάση από διαφανές 
PU, περιέχουν υδροκολλοειδή ουσία και παρέχουν ένα βέλτιστο 
περιβάλλον επούλωσης για φουσκάλες, προστατεύοντας από το 
νερό. Επίσης, ανακουφίζουν από τον πόνο και λειτουργούν σαν 
μαξιλαράκι, προστατεύοντας από την τριβή και τους κραδασμούς. 
Είναι διακριτικά, αδιάβροχα και μπορούν να παραμείνουν αρκετές 
ημέρες πάνω στο δέρμα.

 Αδιάβροχα
 Άμεση ανακούφιση από τον πόνο 
 Προστασία από την τριβή και τους κραδασμούς
 Ταχεία επούλωση 
 Αποτελεσματική αντιμετώπιση πληγών και φουσκάλων
 Δερματολογικά ελεγμένα
 5τεμ. 4,4x6,9cm

Κωδ. 100031

Επιθέματα για Φουσκάλες και Πληγές 
από Εγκαύματα
Αυτά τα επιθέματα, με βάση από διαφανές PU, περιέχουν υδροκολ-
λοειδή ουσία και συμβάλλουν στην επούλωση των φουσκάλων και 
των πληγών από επιφανειακά εγκαύματα, προστατεύοντας από το 
νερό. Επίσης, ανακουφίζουν άμεσα από τον πόνο και την πίεση.

 Αδιάβροχα
 Άμεση ανακούφιση από τον πόνο
 Ταχεία επούλωση
 Αποτελεσματική αντιμετώπιση φουσκάλων και πληγών 
 από επιφανειακά εγκαύματα
 Δερματολογικά ελεγμένα
 6τεμ. 7x3,8cm

Κωδ. 100030

Προστατευτικά Κάλων & Ευαίσθητων σημείων 
του ποδιού - Οβάλ & Στρόγγυλα
Αυτά τα οβάλ και στρόγγυλα προστατευτικά κάλων και άλλων ευ-
αίσθητων σημείων του ποδιού είναι μαλακά και ευχάριστα στην 
επαφή. Περιέχουν λάτεξ και προστατεύουν άριστα από την τριβή 
και την πίεση του παπουτσιού. Τα οβάλ, λόγω του σχήματός τους, 
είναι κατάλληλα για τα πιο δύσκολα σημεία του ποδιού, όπως η πε-
ριοχή των δαχτύλων, ενώ τα στρόγγυλα μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν στη φτέρνα και σε άλλα σημεία που δέχονται πίεση ή τριβή. 

 Αποτρέπουν την άσκηση πίεσης πάνω στο πόδι και την τριβή 
του με το παπούτσι

 Προλαμβάνουν το σχηματισμό κάλων μεγαλύτερου βάθους
 Άνετη εφαρμογή μέσα από παπούτσια
 Άμεση ανακούφιση από τον πόνο
 Δερματολογικά ελεγμένα
 9τεμ. οβάλ 2,8x1,8cm & 4τεμ. στρόγγυλα 3cm

Κωδ. 100029

Θεραπευτικά Επιθέματα Κάλων με 
Σαλικυλικό Οξύ
Τα θεραπευτικά επιθέματα για κάλους ανακουφίζουν άμεσα από 
τον πόνο. Ο αφρώδης δακτύλιος πολυαιθυλενίου (PE) προστατεύ-
ει από τις τριβές και τις πιέσεις την περιοχή του κάλου, ενώ παράλ-
ληλα το σαλικυλικό οξύ διευκολύνει την αφαίρεσή του. 
 Αφρώδης δακτύλιος πολυαιθυλενίου 
 που προστατεύει τον κάλο
 Σαλικυλικό οξύ που μαλακώνει το δέρμα και βοηθάει στην 

αφαίρεση του κάλου
 Άμεση ανακούφιση από τον πόνο
 Δερματολογικά ελεγμένα
 6τεμ. 7x1,2cm

Κωδ. 100032

Ελαστικοί Επίδεσμοι

Ελαστικοί επίδεσμοι από βαμβάκι και πολυεστέρα, με clips συγκρά-
τησης. Εξαιρετικά ελαστικοί και υποαλλεργικοί, επιτρέπουν στο 
δέρμα να αναπνέει. Πλένονται σε χλιαρό νερό και ξαναχρησιμο-
ποιούνται.

 65% Βαμβάκι
 35% Πολυεστέρας
 Βάρος 68gr/m2

 Ελαστικότητα ≥ 140%

 Χρώμα: λευκό
 Υποαλλεργικοί
 Ατομική συσκευασία

Κωδικός Διάσταση Clips

48205 5cm x 4,5m 1

49734 6cm x 4,5m 1

48206 8cm x 4,5m 1

48207 10cm x 4,5m 2

48208 12cm x 4,5m 2

48209 15cm x 4,5m 3

49735 20cm x 4,5m 3
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Υφασμάτινη Αυτοκόλλητη Ταινία Στερέωσης

Η αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης από ύφασμα, είναι κατάλληλη 
για την τοποθέτηση επιδέσμων και γαζών κάθε είδους. Με ισχυρή 
κολλητική ικανότητα κολλάει σταθερά και με ασφάλεια σε στεγνό 
δέρμα και αφαιρείται ανώδυνα.

Κωδ. 100007           Διάσταση: 2,5cm x 5m  

 Βάση από βαμβάκι
 Ισχυρή κολλητική δράση
 Υποαλλεργική

 Δερματολογικά ελεγμένη
 Δεν περιέχει λάτεξ

Μεταξωτή Αυτοκόλλητη Ταινία Στερέωσης

Η αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης από συνθετικό μετάξι, είναι κα-
τάλληλη για την τοποθέτηση επιδέσμων και γαζών κάθε είδους. 
Με ισχυρή κολλητική ικανότητα κολλάει σταθερά και με ασφάλεια 
σε στεγνό δέρμα και αφαιρείται ανώδυνα. Ιδανική για ευαίσθητη 
επιδερμίδα. 

 Από συνθετικό μετάξι
 Ισχυρή κολλητική δράση
 Υποαλλεργική

 Κόβεται εύκολα με το χέρι
 Δερματολογικά ελεγμένη
 Δεν περιέχει λάτεξ

Χάρτινη Αυτοκόλλητη Ταινία Στερέωσης

Η αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης από χάρτινο υλικό, είναι κα-
τάλληλη για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους. Με ισχυρή 
κολλητική ικανότητα κολλάει σταθερά και με ασφάλεια σε στεγνό 
δέρμα και αφαιρείται ανώδυνα. Ιδανική για πολύ ευαίσθητη επι-
δερμίδα. 

 Μη υφασμένο υλικό
 Ισχυρή κολλητική δράση
 Υποαλλεργική

 Κόβεται εύκολα με το χέρι
 Δερματολογικά ελεγμένη
 Δεν περιέχει λάτεξ

Αποστειρωμένα Επιθέματα Γάζας

Επιθέματα  αποστειρωμένης  γάζας, υψηλής απορροφητικότητας και αντοχής. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό βαμβάκι, άοσμα, με 
διπλωμένα άκρα χωρίς ατέλειες (ξέφτια και χνούδια). Με ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, σύμφωνα με τη μέθοδο αποστείρωσης ΕΟ 
του ευρωπαϊκού πρότυπου EN 14079:2003 (CE0653).

 Υποαλλεργικά 
 100% φυσικό βαμβάκι
 Υψηλής απορροφητικότητας
 Υψηλής αντοχής
 Χωρίς ατέλειες
 Συσκευασμένες σε ατομικό φάκελο από ιατρικό χαρτί
 17 κλωστών/cm2 και βάρους ≥23g/m2  
 Τύπος νήματος 36/36 ή 40/40
 Μέθοδος αποστείρωσης ΕΟ
 Ανοχή 5%
 Ιδανικά για την επούλωση τραυμάτων και χειρουργικών επεμβάσεων

Κωδ. Διάσταση Αναδιπλώσεις Τεμάχια

52090 15cm x 15cm 12 12

52091 15cm x 30cm 16 12

52092 17cm x 30cm 16 12

52093 36cm x 40cm 20 10

Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα Επιθέματα 

Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven), ιδανικά για την κάλυψη και προστασία όλων των τύπων 
τραυμάτων. Με ειδικό απορροφητικό και αντικολλητικό επίθεμα, ιδιαίτερα φιλικό προς το δέρμα. Μέθοδος αποστείρωσης ΕΟ του ευρω-
παϊκού πρότυπου EN 14079:2003 (CE0653).

 Υποαλλεργικά
 Υψηλής απορροφητικότητας
 Μη υφασμένο υλικό (non woven)
 Συσκευασμένες σε ατομικό φάκελο από ιατρικό χαρτί
 Ιδανικά για την επούλωση τραυμάτων και χειρουργικών 
 επεμβάσεων

Κωδικός Διάσταση Τεμάχια

52097 5cm x 7,5cm 50

52098 8cm x 10cm 50

52099 10cm x 10cm 50

52101 10cm x 15cm 25

52102 10cm x 20cm 25

52103 10cm x 25cm 10

52104 10cm x 30cm 10

Κωδ. 100009           Διάσταση: 2,5cm x 5m  

Κωδ. 100008           Διάσταση: 2,5cm x 5m  
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Επαγγελματικό 
Τσιμπιδάκι

Κωδ. 52042

Διπλή Λίμα
για Κάλους

Κωδ. 52022

Ράσπα 2 σε 1 για αφαίρεση 
Ρόζων & Κάλων

Κωδ. 53262

Ελαφρόπετρα

Κωδ. 52014

Χάρτινες Λίμες 8τμχ.

Κωδ. 52046

Λίμα Δύο Όψεων

Κωδ. 52039

Νυχοκόπτης Μικρός
με Λίμα

Κωδ. 52015

Κόφτης Νυχιών

Κωδ. 43642

Νυχοκόπτης Μεγάλος
με Λίμα

Κωδ. 52040

Ψαλιδάκι Παρανυχίδων

Κωδ. 52082

Ψαλιδάκι Νυχιών

Κωδ. 52081
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Έμπλαστρα με Άρνικα, για την ανακούφιση από τον πόνο 
αρθρώσεων, μυών & περιόδου
Έμπλαστρα με φυτικά εκχυλίσματα από Άρνικα, Αρπαγόφυτο και Ιτιά, για την 
ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, πόνους των αρθρώσεων και συσπάσεις. Χάρη 
στην ειδική σύνθεσή του το έμπλαστρο δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (έως 
και 24 ώρες).

 Με Άρνικα, Αρπαγόφυτο και Ιτιά
 Δράση για έως και 24 ώρες
 Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες και συντηρητικά
 Δεν λεκιάζει και δεν αφήνει κατάλοιπα
 Δεν περιέχει φαρμακευτικές, χρωστικές ουσίες και συντηρητικά
 Δερματολογικά ελεγμένο
 Μέγεθος 9 x14cm

Κωδ. 100039

Έμπλαστρα με Άρνικα για την ανακούφιση 
από τον πόνο αρθρώσεων και μυών του αυχένα, 
ώμου, καρπού και γόνατος
Έμπλαστρα με φυτικά εκχυλίσματα από Άρνικα, Αρπαγόφυτο και Ιτιά, για την 
ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, πόνους των αρθρώσεων και συσπάσεις. Χάρη 
στην ειδική σύνθεσή του το έμπλαστρο δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (έως 
και 24 ώρες).

 Με Άρνικα, Αρπαγόφυτο και Ιτιά
 Δράση για έως και 24 ώρες
 Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες και συντηρητικά
 Δεν λεκιάζει και δεν αφήνει κατάλοιπα
 Δεν περιέχει φαρμακευτικές, χρωστικές ουσίες και συντηρητικά
 Δερματολογικά ελεγμένο
 Μέγεθος 8 x 21,5cm

Κωδ. 100040

Έμπλαστρα με Άρνικα για την ανακούφιση από τον πόνο 
των αρθρώσεων και των μυών της πλάτης
Έμπλαστρα με φυτικά εκχυλίσματα από Άρνικα, Αρπαγόφυτο και Ιτιά, για την 
ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, πόνους των αρθρώσεων και συσπάσεις. Χάρη 
στην ειδική σύνθεσή του το έμπλαστρο δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (έως 
και 24 ώρες).

 Με Άρνικα, Αρπαγόφυτο και Ιτιά
 Δράση για έως και 24 ώρες
 Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες και συντηρητικά
 Δεν λεκιάζει και δεν αφήνει κατάλοιπα
 Δεν περιέχει φαρμακευτικές, χρωστικές ουσίες και συντηρητικά
 Δερματολογικά ελεγμένο
 Μέγεθος 17 x 21,8cm

Κωδ. 100041

Ωτοασπίδες

Μαλακές και εύπλαστες ωτοασπίδες από αφρώδες υλικό, με στρόγ-
γυλη κορυφή για να ταιριάζουν σε κάθε τύπο αυτιού.

 Εξαιρετική απορρόφηση ήχου
 Ειδικά σχεδιασμένες ωτοασπίδες από αφρό πολυουρεθάνης
 Συσκευασμένες σε πλαστικό σακουλάκι
 Δερματολογικά ελεγμένες
 Μίας χρήσης

Κωδ. 100024

Αρωματικά Επιθέματα Σιτρονέλας

Αυτοκόλλητα αρωματικά επιθέματα με μικροκάψουλες από αιθέρια 
έλαια Σιτρονέλας, Ευκαλύπτου και Γεράνιου. Η εντομοαπωθητική 
τους δράση αρχίζει πιέζοντας τις μικροκάψουλες, αποδεσμεύοντας 
τα αιθέρια έλαια. 

 Φυσική προστασία χωρίς αμμωνία και αλκοόλη
 Ιδανικό για όλη την οικογένεια
 Για παιδιά 3 ετών & άνω
 30τεμ. 2,5x1,6cm

Κωδ. 100043

Στικ για μικρά κοψίματα

Το στικ Stirixis ανακουφίζει από μικρά κοψίματα, όπως αυτά που 
προκαλούνται από το ξύρισμα.
 
 Άμεση ανακούφιση των μικρών κοψιμάτων

Κωδ. 100015
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Παιδικά Επιθέματα για 
Τσιμπήματα από Κουνούπια

Μια γρήγορη και εύκολη λύση με φυτικά εκχυλίσματα από Καλε-
ντούλα και Ξανθόξυλο, για την άμεση καταπράυνση, την ανακού-
φιση από το αίσθημα κνησμού και την μείωση του οιδήματος από 
τα τσιμπήματα. 

 Ανακουφίζουν από το αίσθημα κνησμού
 Χωρίς αμμωνία
 Χωρίς οινόπνευμα
 Διαρκούν έως 8 ώρες
 Με λαβή τοποθέτησης
 Δερματολογικά ελεγμένα
 Παιδικά σχέδια με ζωάκια

Κωδ. 52084

Παιδικά Επιθέματα για Τσιμπήματα από Κουνούπια
σε stand των 48 τεμαχίων

Κύπελο Ούρων 120ml

Κύπελο συλλογής ούρων περιεκτικότητας 120ml, με κόκκινο βιδω-
τό καπάκι, συσκευασμένο αεροστεγώς, μέσα σε σελοφάν. Παρα-
σκευάζεται σύμφωνα με την οδηγία IVD.

Κωδ. 52052

Δοχείο Συλλογής Ούρων 24ώρου - 2,5lt

Δοχείο ούρων 24ώρου με 2 βιδωτά καπάκια ασφαλείας, ανάγλυ-
φο δοσομετρητή, εργονομική λαβή μεταφοράς. Παρασκευάζεται 
με πρώτες ύλες αρίστης ποιότητας (100% πολυαιθυλένιο), μη τοξι-
κές και υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής. Παρασκευάζεται σύμ-
φωνα με την οδηγία IVD.

Κωδ. 52053

Σκοραμίδα με Λαβή

Σκοραμίδα με λαβή, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, 
κατάλληλη για χρήση σε κλινήρεις ασθενείς.

Κωδ. 52080

Κωδ. 52096
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Στιγμιαίος Πάγος

Στιγμιαίος πάγος μίας χρήσης σε ειδικό σακουλάκι, για την παροχή 
πρώτων βοηθειών σε τραύματα.

 Ανακούφιση από στραμπούληγμα, πρήξιμο κ.ά.
 Δερματολογικά ελεγμένο
 Μίας χρήσης

Κωδ. 100042

Ελαστική Αυτοκόλλητη Ταινία Κινησιολογίας

Για τη στήριξη και ανακούφιση τραυματισμένων μυών και για τη σταθεροποίηση των αρθρώσεων. 
Προφυλάσσουν κατά την διάρκεια της προπόνησης αλλά και κατά την αποκατάσταση στην αθλητιατρική. 

Συνεκτικός Ελαστικός Επίδεσμος

Συνεκτικός ελαστικός αυτοσυγκρατούμενος επίδεσμος στερέωσης. 
Ελάχιστη κατανάλωση υλικού χάρη στην εξαιρετική ικανότητα αυ-
τοσυγκράτησης. Με λίγες μόνο περιστροφές διασφαλίζεται ασφα-
λής και μόνιμη στερέωση. 

 Δεν χρειάζεται κλιπ
 Ελαστικός
 Δεν γλιστράει στο δέρμα
 Χρώμα: Λευκό
 Δερματολογικά ελεγμένος
 Αφαιρείται ανώδυνα

Κωδ. 100010

Κωδικός Μέγεθος Χρώμα

100012 5m x 5cm Μαύρο

100013 5m x 5cm Ροζ

100014 5m x 5cm Μπλε

100011 5m x 5cm Μπεζ

 Κατάλληλη για όλες τις αθλητικές χρήσεις
 Ανθεκτική στο νερό, στον ιδρώτα και σταθερή
 Μεγάλη ελαστικότητα 
 Διατηρείται στη θέση της ακόμα και σε επίπονες 
 αθλητικές δραστηριότητες
 Δεν ερεθίζει το δέρμα κατά την αφαίρεσή της 
 Διατίθεται σε διάφορα χρώματα
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

Σταθερή εφαρμογή & ελευθερία κινήσεων!
H σειρά Stirixis αποτελεί σημαντική βοήθεια για το Ελληνικό φαρμακείο, αφού μπορεί και συνδυάζει την υψηλή ποιότητα 
με το χαμηλό κόστος. Περιλαμβάνει είδη πρώτων βοηθειών, περιποίησης άκρων, διαγνωστικών, αθλητιατρικών, ορθοπε-
δικών καθώς και είδη για όλη την οικογένεια.
Η εξειδικευμένη σειρά Stirixis Orthopedic καλύπτει όλες τις ανάγκες στήριξης και προστασίας αρθρώσεων της σπονδυ-
λικής στήλης, της πλάτης, καθώς και των κάτω και άνω άκρων του σώματος επιτρέποντας στον ασθενή να ανακτήσει τον 
δραστήριο τρόπο ζωής του. 
Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από ειδικά υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, προσφέροντας τέλεια εφαρμογή και 
απόλυτη ελευθερία κινήσεων των αρθρώσεων.
Την αποκλειστική διάθεση και διανομή των προϊόντων Stirixis φέρει η Biopharm.

Αγκώνας Αστράγαλος Αυχένας

Γόνατο Καρπός Κορμός - Πλευρά - Κοιλιά

Μέση - Κηλεπίδεσμοι Ώμος
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ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ

Οικολογικές Σακούλες

 Χωρίς Περιβαντολλογικό Τέλος!
 100% Φιλικές προς το περιβάλλον
 Βιοδιασπώμενες και βιοαποικοδομήσιμες
 Ίδια αντοχή με τις συμβατικές σακούλες

100% Βιοδιασπώμενες - Κομποστοποιήσιμες

Βιοδιασπώμενες σακούλες φανέλα
24cm x 44cm / 300τμχ.

Σχέδιο με ρίγες σε δύο όψεις 
Κωδ. 57078

Βιοδιασπώμενες σακούλες φανέλα
24cm x 44cm / 300τμχ.

Σχέδιο με φόντο φαρμακείο σε δύο όψεις 
Κωδ. 57077

Βιοδιασπώμενες σακούλες χούφτα
20cm x 28cm / 300τμχ.

Σχέδιο με ρίγες σε μία όψη
Κωδ. 52357

Βιοδιασπώμενες σακούλες χούφτα
20cm x 28cm / 300τμχ.

Σχέδιο με φόντο φαρμακείο σε μία όψη 
Κωδ. 52356

Α’ όψη

Β’ όψη

Α’ όψη

Β’ όψη

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

βιοδιασπώμενη & κομποστοποιήσιμη
σύμφωνα με το European Standard EN13432

   1OO%

Βιοδιασπώμενες σακούλες χούφτα
25cm x 35cm / 300τμχ.

Σχέδιο με ρίγες σε μία όψη
Κωδ. 59798

Βιοδιασπώμενες σακούλες χούφτα
25cm x 35cm / 300τμχ.

Σχέδιο με φόντο φαρμακείο σε μία όψη 
Κωδ. 59797

 Κατασκευάζονται από άμυλο φυτικής προέλευσης
 Ελληνικής κατασκευής
 Διαθέσιμες σε 2 διαφορετικά σχέδια και 3 διαφορετικά μεγέθη



Always there to care!Always there to care!



Εµπιστευτείτε 
αυτούς που νοιάζονται 

για εσάς!

16o χλµ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, 
570 01, Ν. Ρύσιο (Περιοχή Φαρµακέικα), Θεσσαλονίκη 
T: 2316 002 740      F: 2316 008 051      E: support@biopharm.gr

biopharm.gr
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