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H ανανεωμένη σειρά Stirixis αποτελεί σημαντική βοήθεια για 
το Ελληνικό φαρμακείο, αφού μπορεί και συνδυάζει την υψη-
λή ποιότητα με το χαμηλό κόστος, σε σχέση με αντίστοιχα είδη 
άλλων επώνυμων εταιρειών.

Η σειρά περιλαμβάνει είδη πρώτων βοηθειών, περιποίησης 
άκρων, αθλητιατρικών καθώς και είδη για όλη την οικογένεια.

Ολοκληρωμένη 
καθημερινή φροντίδαfirst care feet & spa

accessories

diagnostic

family line

SPORT
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Αποτελεσματική αντιμετώπιση τραυμάτων
first care

Επίθεμα σε ταινία
Αεροδιαπερατό με αντισηπτική 
γάζα, extra κολλητική δράση και 
ανθεκτικότητα στο νερό

Αυτοκόλλητα ράμματα 
για κοψίματα και πληγές 
8 τμχ
Για την άμεση και αποτελε-
σματική συρραφή τραυμάτων 
και πληγών. Κόβονται στο επι-
θυμητό μήκος

Παιδικά επιθέματα 20τμχ
Με αντισηπτική γάζα που καταπο-
λεμά τις λοιμώξεις και δεν κολλάει 
στην πληγή. Αεροδιαπερατά και αν-
θεκτικά στο νερό

Επιθέματα για επιχείλιο 
έρπη 15 τμχ
Επουλώνουν γρήγορα και δια-
κριτικά τον επιχείλιο έρπη, 
επιτρέπουν τη χρήση κραγιόν

Κλασικά επιθέματα 20 & 100 τμχ
Με αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και κατα-
πολεμά τις λοιμώξεις, δεν κολλάει στην πληγή. 
Ανθεκτικά στο νερό

Αυτοκόλλητες ταινίες 
Χάρτινες, υφασμάτινες & βαμβακερές με ισχυρή κολλητι-
κή δύναμη για τη στερέωση των επιδέσμων

Μολύβι στύψης για κοψί-
ματα στο ξύρισμα
Ιδανικό για μικρά κοψίματα 
κατά το ξύρισμα με ειδική σύν-
θεση, που προσφέρει αντιβα-
κτηριδιακή δράση

Επιθέματα σε διάφορα 
μεγέθη 20 τμχ
Με αντισηπτική γάζα που απο-
τρέπει και καταπολεμά τις 
λοιμώξεις, δεν κολλάει στην 
πληγή. Ανθεκτικά στο νερό

Στρογγυλά επιθέματα 20 & 100 τμχ
Με αντισηπτική γάζα που αποτρέπει και καταπολεμά 
λοιμώξεις, δεν κολλάει στην πληγή & είναι ανθεκτική 
στο νερό

Stirixis –Ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα

4



Stirixis –Ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα

Άμεση ανακούφιση και φροντίδα
feet & spa

Θεραπευτικά επιθέματα 
κάλων με δακτύλιο
Ασκούν εξομαλυντική & προστατευ-
τική δράση και διευκολύνουν την 
αφαίρεση, καθώς περιέχουν σαλι-
κυλικό οξύ

Οβάλ προστατευτικά κάλων
Προστατεύουν άριστα από την τριβή 
με το παπούτσι και προλαμβάνουν 
τον σχηματισμό κάλων μεγαλύτε-
ρου βάθους

Στρογγυλά προστατευτικά 
κάλων
Προστατεύουν άριστα από την τριβή 
με το παπούτσι και προλαμβάνουν 
το σχηματισμό κάλων μεγαλύτερου 
βάθους

Θεραπευτικά επιθέματα 
κάλων σε ταινία 2τμχ
Περιέχουν σαλικυλικό οξύ που βο-
ηθά στην αφαίρεση των κάλων, 
προσφέρουν προστασία από την 
τριβή, ανακουφίζουν

Αποτριχωτικές ταινίες 
προσώπου
Με ενυδατικές και μαλακτικές ιδιό-
τητες, με βιταμίνη Ε, βιολογικό 
αργανέλαιο, βούτυρο καριτέ  και 
έλαιο καρύδας

Αποτριχωτικές ταινίες 
σώματος
Με ενυδατικές και μαλακτικές ιδι-
ότητες, με βιταμίνη Ε, βιολογικό 
αργανέλαιο, βούτυρο καριτέ  και 
έλαιο καρύδας

Θεραπευτικά επιθέματα 
για μυρμηγκιές
Προσαρμόζουν απόλυτα στην περι-
οχή, αφαιρούν τις μυρμηγκιές, μει-
ώνουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης

Θεραπευτικά επιθέματα για 
φουσκάλες
Διάφανα υδροκολλοειδή επιθέμα-
τα που βοηθούν στην αντιμετώπιση 
πληγών, φουσκάλων και επιφανει-
ακών εγκαυμάτων

Προστατευτικά επιθέματα 
για κάλους με δακτύλιο
Προστατεύουν άριστα από την τριβή 
με το παπούτσι και προλαμβάνουν 
το σχηματισμό κάλων μεγαλύτερου 
βάθους
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Φροντίδα άκρων
accessories

Ξέστρο κάλων
Αφαιρεί γρήγορα και αποτελε-
σματικά κάλους και σκληρύνσεις 
και μειώνει το υπερβολικό πάχος 
του δέρματος

Διπλή λίμα για κάλους
Ιδανική για την αποσκληρυντική 
φροντίδα των ποδιών

Χάρτινες λίμες 8τμχ
Με αυξημένο πάχος για μεγαλύ-
τερη αντοχή. Ιδανική για ακρυ-
λικά νύχια, επεκτάσεις νυχιών, 
ψεύτικα και φυσικά

Ακρυλική λίμα δύο όψεων
Ιδιαίτερα ανθεκτική για την εύκο-
λη περιποίηση των φυσικών και 
τεχνητών νυχιών

Ελαφρόπετρα
Αφαιρεί απαλά τα σκληρά ση-
μεία της επιδερμίδας χωρίς να 
τραυματίζει

Νυχοκόπτης μεγάλος
Ιδανικός για το κόψιμο των σκλη-
ρών και χοντρών νυχιών, με ερ-
γονομική λαβή για ασφάλεια και 
ακρίβεια

Tσιμπιδάκι φρυδιών
Ανοξείδωτο ατσάλι για μακροχρό-
νια απόδοση και αντοχή. Τραβάει 
την τρίχα χωρίς να την κόβει

Νυχοκόπτης μικρός
Κατασκευασμένος από ανοξείδω-
το ατσάλι για μακροχρόνια από-
δοση και αντοχή

Stirixis –Ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα

Ψαλίδι
Ανοξείδωτο ατσάλι για μακροχρό-
νια απόδοση & αντοχή. Ειδικά σχε-
διασμένο για κοπή παρωνυχίδων
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Stirixis –Ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα

Φροντίδα για όλη την οικογένεια
family line

Ωτoασπίδες teflon
Υποαλλεργικές, ιδιαίτερα μαλακές και εύ-
πλαστες για τέλεια προσαρμογή στο αυτί

Αρωματικό αυτοκόλλητο διευκολύνει 
την αναπνοή
Οι ευεργετικές ιδιότητες του ευκάλυπτου, της 
μέντας και του πεύκου βοηθούν σημαντικά 
στην καλύτερη αναπνοή

Ωτοασπίδες κέρινες
Για την προστασία των αυτιών από το θόρυ-
βο, εύπλαστες για τέλεια προσαρμογή

Επιθέματα για τσιμπήματα από 
κουνούπια
Ανακουφίζει άμεσα από τη φαγούρα, δεν πε-
ριέχει αμμωνία ή αλκοόλη. Κατάλληλο για 
όλη την οικογένεια

Θεραπευτικό θερμικό έμπλαστρο αυ-
χένα - ωμοπλάτης - καρπού
Ανακουφίζει από τη μυική ένταση και κόπω-
ση απελευθερώνοντας θερμότητα για περί-
που 8 ώρες

Θεραπευτικό θερμικό έμπλαστρο 
σώματος
Ανατομικό σχήμα που προσαρμόζεται σε όλο 
το σώμα ανακουφίζοντας από την ένταση των 
μυών, κόπωση, κράμπες

Έμπλαστρο με άρνικα
Ανακούφιση από πόνους αρθρώσεων, μυών 
και περιόδου, με ειδική σύνθεση που εξα-
σφαλίζει δράση έως και 24 ώρες
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Stirixis –Ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα

Ουροσυλλέκτης 120ml
Κύπελο συλλογής ούρων, περιεκτικότητας 
120ml, με κόκκινο βιδωτό καπάκι, αποστει-
ρωμένο και συσκευασμένο αεροστεγώς, 
μέσα σε σελοφάν

Δοχείο συλλογής ούρων 24ώρου  
2,5lt
Διαθέτει 2 βιδωτά καπάκια ασφαλείας, ανά-
γλυφο δοσομετρητή, εργονομική λαβή με-
ταφοράς. Παρασκευάζεται με πρώτες ύλες 
άριστης ποιότητας (100% πολυαιθυλένιο), 
μη τοξικές και υψηλής ανθεκτικότητας και 
αντοχής

Γάντια latex
Γάντια μιας χρήσεως, ευκολοφόρετα, κατα-
σκευασμένα από φυσικό καουτσούκ (latex), 
ελαφρώς πουδραρισμένα

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

diagnostic

Σειρά αναλωσίμων φαρμακείου

Ελαστική αυτοκόλλητη ταινία
Βελτιώνει τη μυική λειτουργία και σταθερό-
τητα των αρθρώσεων και βοηθά στη λειτουρ-
γία του λεμφικού συστήματος

Για καλύτερη αθλητική απόδοση 
SPORT

Στιγμιαία παγοκύστη
Θεραπεία με ψύξη για την αντιμετώπιση μυι-
κών τραυμάτων και αρθρώσεων

Συνεκτικός ελαστικός 
επίδεσμος
Αυτοσυγκρατούμενος, υποαλλεργικός επί-
δεσμος που κόβεται με το χέρι

Ζεστό / Κρύο επίθεμα 
Ζεστή ή κρύα χρήση σε περιοχές του σώμα-
τος που πονάνε. Διατίθεται με κάλυμμα ή 
χωρίς κάλυμμα

Σε 4 χρώματα 
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Η σειρά ορθοπεδικών προϊόντων Stirixis Orthopedic δημιουργήθηκε 
για να βοηθήσει στην αποθεραπεία παθήσεων, ως αποτέλεσμα της 
καθημερινής εργασιακής και αθλητικής δραστηριότητας του σύγχρο-
νου ανθρώπου.

Η μεγάλη ποικιλία ειδών Stirixs Orthopedic καλύπτει όλες τις ανάγκες 
στήριξης και προστασίας αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης, της 
πλάτης, καθώς και των κάτω και άνω άκρων του σώματος επιτρέπο-
ντας στον ασθενή να ανακτήσει το δραστήριο τρόπο ζωής του.

Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από ειδικά υλικά υψηλής ποιότητας 
και αντοχής, προσφέροντας τέλεια εφαρμογή και απόλυτη ελευθερία 
κινήσεων των αρθρώσεων.

orthopedic
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Stirixis –Ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα

 • Αυχένας

 • Ώμος

 • Πλάτη

 • Αγκώνας

 • Καρπός

 • Κορμός & Πλευρά

 • Κοιλιά

 • Μέση

 • Κηλεπίδεσμοι

 • Γόνατο

 • Αστράγαλος

 • Πέλματα Σιλικόνης

 • Μαξιλάρια

 • Στρώματα

 • Αδυνατιστικά

orthopedic
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Ιατρικές συσκευές στην αιχμή της 
τεχνολογίας από το 1927

Η εταιρεία παράγει σήμερα περισσότερα από 200 προϊόντα αφιερωμένα 
στην υγεία και την ευεξία.

Στη γκάμα των προϊόντων της θα βρείτε διαγνωστικές συσκευές όπως 
ψηφιακά πιεσόμετρα, θερμόμετρα και αντιφθειρικά.

Προέλευση: ΓΑΛΛΙΑ



Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου MAM
Με τεχνολογία MAM & IHD

Τεχνολογία ΜΑΜ: Μέτρηση της Μέσης Αρτηριακής πίεσης, 
Αυτόματη ανάλυση τριών διαδοχικών μετρήσεων σε λιγότερο από τρία 
λεπτά. 

Τεχνολογία IHD: Έγκαιρη ανίχνευση της καρδιακής αρρυθμίας. 
Ανίχνευση ακανόνιστου παλμού (χαμηλού ή υψηλού)

 • Πλήρως αυτόματη συσκευή

 • Εύκολη και αξιόπιστη παρακολούθηση της πίεσης στο σπίτι

 • Ειδικά μελετημένη περιχειρίδα για μεγαλύτερη άνεση

 • Διαθέτει μνήμη 60 μετρήσεων (30 για κάθε χρήστη)

Έχει  λάβει την υψηλότερη βαθμολογία (A/A) κατά την επικύρωση από το 
British Hypertension Society (BHS).

 Magnien -Πιεσόμετρο Μπράτσου MAM

5 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

3 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

2 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

1 χρόνΟς
Σ

Ω
ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σ

Διατίθεται με πρακτική 
θήκη αποθήκευσης
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Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου
Με τεχνολογία IHD

Τεχνολογία IHD: Έγκαιρη ανίχνευση της καρδιακής αρρυθμίας. 
Ανίχνευση ακανόνιστου παλμού (χαμηλού ή υψηλού)

 • Πλήρως αυτόματη συσκευή

 • Εύρος μέτρησης: SYS/DIA: 20-280mmHg

 • Σφυγμοί: 40-200 χτύπους/λεπτό

 • Ένδειξη αρρυθμίας με ηχητικό και οπτικό σήμα

 • Μέγεθος περιχειρίδας 22-32cm

 • Διαθέτει μνήμη 60 μετρήσεων (30 για κάθε χρήστη)

5 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

3 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

2 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

1 χρόνΟς
Σ

Ω
ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σ

 Magnien -Πιεσόμετρο Μπράτσου

Διατίθεται με πρακτική 
θήκη αποθήκευσης
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5 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

3 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

2 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

1 χρόνΟς
Σ

Ω
ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σ

 Magnien -Πιεσόμετρο Καρπού MAM

Διατίθεται με πρακτική 
θήκη αποθήκευσης

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού MAM
Με τεχνολογία MAM & IHD

Τεχνολογία ΜΑΜ: Μέτρηση της Μέσης Αρτηριακής πίεσης 
Αυτόματη ανάλυση τριών διαδοχικών μετρήσεων σε λιγότερο από τρία 
λεπτά. 

Τεχνολογία IHD: Έγκαιρη ανίχνευση της καρδιακής αρρυθμίας. 
Ανίχνευση ακανόνιστου παλμού (χαμηλού ή υψηλού)

 • Πλήρως αυτόματη συσκευή

 • Εύκολη και αξιόπιστη παρακολούθηση της πίεσης στο σπίτι

 •  Απλό και άνετο στην εφαρμογή

 • Διαθέτει μνήμη 60 μετρήσεων (30 για κάθε χρήστη)
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Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού IHD
Mε τεχνολογία IHD

Τεχνολογία IHD: Έγκαιρη ανίχνευση της καρδιακής αρρυθμίας. 
Ανίχνευση ακανόνιστου παλμού (χαμηλού ή υψηλού)

 • Πλήρως αυτόματη συσκευή

 •  Γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση

 •  Μεγάλο περικάρπιο για περιφέρεια καρπού 12,5-21,0 cm

 •  Χαρακτηρισμός αποτελέσματος με βάση τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (WHO)

 • Διαθέτει μνήμη 60 μετρήσεων (30 για κάθε χρήστη)

 •  Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

5 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

3 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

2 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

1 χρόνΟς

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

 Magnien -Πιεσόμετρo Καρπού
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 Magnien -Θερμόμετρο υπερύθρων

Θερμόμετρο Μετώπου Bluetherm
Χωρίς επαφή

 
 • Ακριβής  μέτρηση σε 3’’ 

 • Οθόνη με έγχρωμη  κόκκινη ένδειξη σε περίπτωση πυρετού (>37,5°C)

 • Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση πυρετού

 • Φωτεινός οδηγός για την περιοχή μέτρησης

 • Εύρος μέτρησης: 34 °C έως 42 °C

 • 30 μνήμες

 • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

 • Πολλαπλές χρήσεις: Μέτωπο, αντικείμενα, επιφάνειες, υγρά

Περιλαμβάνει διάφανη θήκη
αποθήκευσης και μεταφοράς

από υψηλής ποιότητας πλαστικό

Πρόταση τοποθέτησης:
Διατίθεται μεικτό stand 
4 τεμαχίων
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Θερμόμετρο Αυτιού
Ειδικά μελετημένο για μωρά

 • Ακριβής μέτρηση σε 1’’

 • Κινούμενη κεφαλή

 • Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση πυρετού

 • Καταγραφή της τελευταίας μέτρησης

 • Ένδειξη μπαταρίας

 • Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 5000 μετρήσεις

 • Αισθητήρας που δεν απαιτεί καμία προστασία

 • Λειτουργία με υπέρυθρες

5 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

3 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

2 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

1 χρόνΟς

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

Πρόταση τοποθέτησης:
Διατίθεται μεικτό stand 
4 τεμαχίων

 Magnien -Θερμόμετρο αυτιού
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Magnien Θερμόμετρο Nano

Θερμόμετρο Μετώπου Nano
Το μόνο σε pocket size

 • Ακριβής  μέτρηση σε 1’’ 

 • Ελαφρύ και απλό στη χρήση του

 • Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση πυρετού

 • Καταγραφή της τελευταίας μέτρησης

 •  Μετρά σε απόσταση 1 εκ. από το μέτωπο

 •  Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 1 λεπτό

 •  Μετατρέπει αυτόματα τη θερμοκρασία μετώπου στην αντίστοιχη θερμοκρασία πρωκτού

Σε 4 χρώματα 

Διατίθεται stand 
4 τεμαχίων
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Ψηφιακά Θερμόμετρα
Με άκαμπτο ή εύκαμπτο άκρο

 • Ακρίβεια μέτρησης: 0,1 °C

 • Μέτρηση σε 40’’ έως 70’’

 • Ηχητικό σήμα στο τέλος της μέτρησης

 • Εύρος μέτρησης: 35,5 °C έως 42 °C

 • Καταγραφή της τελευταίας μέτρησης

 •  Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά

 • Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

 • Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 4000 μετρήσεις

 • Αδιάβροχο

 Magnien  Ψηφιακά Θερμομετρα

Σε 2 χρώματα 

Σε 2 χρώματα 

Διατίθεται σε stand 
24 τεμαχίων
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Αντιφθειρικές χτένες

Διπλή αντιφθειρική χτένα
100% αποτέλεσμα με μια μόνο χρήση

 • Πλήρης απομάκρυνση της ψείρας και της κόνιδας
 • Δύο μεγέθη δοντιών:Κοντά δόντια για ψείρες, 

Μακριά δόντια για κόνιδες
 • Μεγεθυντικός φακός
 • Αντιολισθητική λαβή

Ηλεκτρική χτένα για ψείρες & κόνιδες
Απαλλάξτε το παιδί σας από τις ψείρες άμεσα & χωρίς χημικά

 • 100% αποτελεσματική χωρίς μακροχρόνιες θεραπείες

 • Εύκολη στη χρήση, ακίνδυνη και ανώδυνη

 • Εξουδετερώνει ψείρες και κόνιδες με ένα απλό χτένισμα

 • Με ηχητική και φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης στην εύρεση ζωντανού οργανισμού

 • Κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 ετών

Αντιφθειρική χτένα
Φυσική ανιμετώπιση

 • Διαθέτει λεπτά και μακριά δόντια από ανοξείδωτο 
χάλυβα

 • Στρογγυλεμένα άκρα για να μη γρατζουνιέται το 
τριχωτό της κεφαλής

 • Μεγεθυντικός φακός για την ανίχνευση παρασίτων 
και βουρτσάκι καθαρισμού

Σύντομα σε νέα 
συσκευασία και 
χρώμα

Σύντομα σε νέα 
συσκευασία και 
χρώμα
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Προέλευση: ΓΑΛΛΙΑ



Ρινικός αποφρακτήρας 
Το μόνο που δε χρειάζεται ανταλλακτικά

 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε νεογέννητα

 • Με επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα που πλένονται και αποστειρώνονται   

 • Διαθέτει δύο ρύγχη: ένα ειδικό για βρέφη από 0 έως 3 μηνών με κεφαλή σιλικόνης 
και ένα για 3 μηνών και άνω

MINIDOO- Ρινική Αποσυμφόρηση
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Ηλεκτρική συσκευή ρινικής απόφραξης
Το παιδί σας αναπνέει καλύτερα

 • Γρήγορη και πρακτική ρινική αποσυμφόρηση

 • Αποτελεσματική αναρρόφηση των ρινικών εκκρίσεων

 • Ασφαλής χρήση ακόμα και σε νεογέννητα

 • 3 ρύγχη αναρρόφησης από σιλικόνη: Λευκό για έντονες εκκρίσεις, Μπλε για 
καθημερινή χρήση και Ροζ για βρέφη από 0 έως 3 μηνών

 • Εργονομικός σχεδιασμός για απόλυτο έλεγχο κατά τη διάρκεια της χρήσης
Τα ρύγχη πωλούνται και 
μεμονωμένα σε συσκευασία 
τριών τεμαχίων.

 TOMYDOO –Ρινική Αποσυμφόρηση

5 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

3 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

2 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

1 χρόνΟς

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ
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Ηλεκτρική συσκευή ρινικής απόφραξης
Το πιο ήσυχο στην αγορά

 • Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου (65db) επιτρέπουν στο παιδί να παραμένει ήρεμο κατά την αναρρόφηση

 • Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης: επίπεδο 1 για λεπτόρευστες εκκρίσεις, επίπεδο 2 για παχύρευστες 
εκκρίσεις

 • Συνεχής και ελεγχόμενη αναρρόφηση

 • 2 ρύγχη αναρρόφησης από σιλικόνη: Λευκό για βρέφη από 0 έως 3 μηνών και Μπλε για άνω των 3 μηνών

 • Εργονομικός σχεδιασμός

 • Δε χρειάζεται ανταλλακτικά

 • Δυνατότητα αποστείρωσης των εξαρτημάτων

 • Διαθέτει προστατευτικό καπάκι για μετά τη χρήση

 • Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

BALLIDOO –Ρινικός αποφρακτήρας

5 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

3 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

2 χρόνια

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ

1 χρόνΟς

Σ
Ω

ΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ
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Ειδικά σχεδιασμένα για αναγνώστες με στυλ
Η Visioloop προσφέρει μια ευρεία επιλογή διορθωτικών 
γυαλιών που απευθύνονται τόσο σε άντρες όσο και σε 
γυναίκες.

Ο μοντέρνος σχεδιασμός τους, πάντα στο πνεύμα των 
καιρών, αποτελεί βασικό στοιχείο της Visioloop.

Γυαλιά Ανάγνωσης

Προέλευση: ΓΑΛΛΙΑ



 Visioloop –Γυαλιά Ανάγνωσης

ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ

BLUE MOON
ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ

CIELO

ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ

MIRASOL
ΜΟΝΤΕΡΝΑ

GLACIAL

ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ

MALCOLM
ΜΟΝΤΕΡΝΑ

MARIN
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 Visioloop –Γυαλιά Ανάγνωσης

ΜΟΝΤΕΡΝΑ

JUNO
ΜΟΝΤΕΡΝΑ

DIANE

ΜΟΝΤΕΡΝΑ

GARANCE
ΜΟΝΤΕΡΝΑ

AFRO

ΜΟΝΤΕΡΝΑ

CUPCAKE
ΜΟΝΤΕΡΝΑ

NATALIA
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 Visioloop –Γυαλιά Ανάγνωσης

ΚΛΑΣΙΚΑ

ΑΜΑΖΟΝΕ
ΚΛΑΣΙΚΑ

SALSA

ΚΛΑΣΙΚΑ

ROCK
ΚΛΑΣΙΚΑ

POP

ΚΛΑΣΙΚΑ

SWING
ΚΛΑΣΙΚΑ

RACING
28



 Visioloop –Γυαλιά Ανάγνωσης

ΚΛΑΣΙΚΑ

ALEXANDRE

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ANTHRACITE

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΘΗΚΗ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΕΓ. ΦΑΚΟΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΡΔΟΝΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΑΝΑΚΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

CHROME
με

 κάθε αγορά γυαλιούΔΩΡΟθήκη, κορδόνι &πανάκι καθαρισμού
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 Visioloop –Γυαλιά Ανάγνωσης

Stand

8 ΘΕΣΕΩΝ
Stand

20 ΘΕΣΕΩΝ

Πρωτότυπα σχέδια, ευκολοφόρετα, και δια-
θέσιμα σε μια ευρεία γκάμα χρωμάτων και 
σχημάτων.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν φακούς που δε χα-
ράσσονται,εύκαμπτους βραχίονες για μεγαλύ-
τερη αντοχή.
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Τα δόντια αποκτούν ξανά τη φυσική τους 
λευκότητα και λάμψη

Προέλευση: ΓΑΛΛΙΑ



Super White - Στοματική φροντίδα

Οδοντόκρεμα Original
Λευκαντική, κατάλληλη για 
κάθε μέρα

Φθόριο - Ξυλιτόλη - Διττανθρακικό νάτριο

 • Λεύκανση: Το διττανθρακικό νάτριο, δρα ενάντια στους 
λεκέδες και τον αποχρωματισμό του σμάλτου των δοντιών. 
Συμπληρώνεται από τη δράση της ξυλιτόλης, που μειώνει το 
οξύ στο στόμα και βοηθά στην εξάλειψη της οδοντικής πλάκας 
και της πέτρας

 • Προστασία: Κατάλληλη για χρήση κάθε μέρα καθώς ο 
συνδυασμός των δύο φθοριδίων παρέχει ενισχυμένη 
προστασία για το σμάλτο των δοντιών

 • Φρεσκάδα: Με έντονη γεύση μέντας για δροσερή αναπνοή 
που διαρκεί

Διατίθεται και σε
διπλή συσκευασία
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Οδοντόκρεμα Protect
Λεύκανση για ευαίσθητα δόντια

Φθορίτης-Προβιταμίνη Β5-Παπαΐνη

 • Λεύκανση: Η παπαΐνη προστατεύει τη φυσική λευκότητα των δοντιών

 • Φροντίδα: Το φθόριο προστατεύει τα δόντια από την τερηδόνα και 
σε συνδυασμό με το triclosan, βοηθά στην εξάλειψη της πλάκας. Η 
προβιταμίνη Β5 προστατεύει τα ούλα

 • Φρεσκάδα: Με έντονη γεύση μέντας για δροσερή αναπνοή που 
διαρκεί

Super White - Στοματική φροντίδα

Διατίθεται και σε
διπλή συσκευασία
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Super White - Στοματική φροντίδα

Οδοντόβουρτσα Optima
Υγιή ούλα, λαμπερό χαμόγελο

 • Μασάζ ούλων
 • Βαθύτερος και απαλός καθαρισμός εσωτερικά 

των ούλων
 • Λαβή με αντιολισθητική επίστρωση για άνεση 

στη χρήση
 • Οι ίνες σχηματίζουν γωνίες ώστε να φτάνουν 

ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία

Διαθέσιμη σε Μαλακή & Μέτρια
Χρώματα: Πράσινη – Μπλε – Ροζ

Οδοντόβουρτσα Expert
Καθαρά δόντια, λαμπερό χαμόγελο

 • Φτάνει και στα πιο δύσκολα σημεία παρέχοντας 
βαθύ και απαλό καθαρισμό

 • Στίλβωση της επιφάνειας των δοντιών
 • Υλικό μαλακής υφής για τον καθαρισμό της 

γλώσσας από βακτήρια που προκαλούν 
κακοσμία

 • Εργονομικά σχεδιασμένη αντιολισθητική λαβή
 • Διαθέτει θήκη μεταφοράς
 • Αναγλυφη επιφάνεια για τον καθαρισμό της 

γλώσσας

Διαθέσιμη σε Μαλακή & Μέτρια
Χρώματα: Πορτοκαλί – Γαλάζια - Λαχανί
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Super White - Στοματική φροντίδα

Οδοντόβουρτσα Orthoduo
Ειδική για ορθοδοντικά σιδεράκια & 
στηρίγματα

 • Πρόληψη κατά της τερηδόνας, αφαλάτωσης των 
δοντιών, φλεγμονής των ούλων

 • Μεσοδόντια βουρτσάκια (2 ανταλλακτικά) 
σε κωνικό σχήμα, για την απομάκρυνση των 
υπολειμμάτων τροφής από τα σιδεράκια και τα 
δόντια.

Διαθέσιμη σε Μέτρια 
Χρώματα: Κόκκινη – Μπλε - Μωβ

Οδοντόβουρτσα Precision
Ιδιαίτερα μαλακή για ευαίσθητα 
δόντια & ούλα

 • Εξαιρετικής ποιότητας ίνες Dupont Tynex® 
0,15mm 

 • Μικρή, στρογγυλή κεφαλή για εύκολη πρόσβαση 
στα πίσω δόντια

 • Ιδιαίτερα ανθεκτική λαβή
 • Δυνατότητα αποστείρωσης

Χρώματα: Κόκκινη – Μπλε

35



Μεσοδόντια βουρτσάκια 
με θήκη
Καθαρίζει ανάμεσα στα δόντια και στα 
δυσπρόσιτα σημεία χάρη στην κεφαλή 90°

 • Πρακτική θήκη μεταφοράς & αποθήκευσης

 • 3 μεγέθη με 2 διαφορετικά σχήματα, κυλιν-
δρικό ή κωνικό

 •  Ιδανικό για χρήση σε σιδεράκια

Οδοντιατρικές οδοντογλυφίδες
Απομακρύνουν τα τρόφιμα και 
την οδοντική πλάκα

 • Με βουρτσάκι & μυτερή άκρη

 • Εξαιρετικά ευέλικτη κεφαλή βούρτσας που 
διευκολύνει την πρόσβαση στους γομφίους

 • Ανατομικό σχήμα

 • Ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος στα ούλα 
κάνοντας απαλό μασάζ

Μεσοδόντια Βουρτσάκια
Αποτελεσματική απομάκρυνση 
υπολειμμάτων τροφής

 • Καπάκι προστασίας για το κάθε βουρτσάκι

 • Αντιολισθητική λαβή

 • Εύκολος χειρισμός

 • Διατίθεται και σε συσκευασία mix 5 μεγεθών

Super White - Στοματική φροντίδα
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Οδοντικό Νήμα Interdental
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 
διατηρείτε υγιή, δόντια και ούλα όλη μέρα

 • Απομακρύνει κατάλοιπα τροφών από περιοχές 
ανάμεσα στα δόντια, όπου η οδοντόβουρτσα δε 
μπορεί να φτάσει

 • Αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας στο 
στόμα

 • Διαθέτει επικάλυψη από κερί για εύκολη χρήση

Οδοντικό νήμα & οδοντογλυφίδα 
2 σε 1
Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφών 
& την οδοντική πλάκα

 • Πρακτικό, Ανθεκτικό, Εργονομικό

 • Νήμα εμπλουτισμένο με φθόριο & γεύση δυόσμο

 • Μαλακή πλαστική οδοντογλυφίδα  

 • Επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα στενά 
μεσοδόντια διαστήματα

 • Ειδική κυρτή λαβή για πρόσβαση στους γομφίους

 • Κατάλληλο για όσους δυσκολεύονται να χρησιμο-
ποιήσουν το κοινό οδοντικό νήμα

Super White - Στοματική φροντίδα
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Οδοντόβουρτσα Kids Smily
Ειδικά σχεδιασμένη για τα νεογιλά δόντια

 • Αποτελεσματικό βούρτσισμα για τα παιδιά
 • Μικρή, μαλακή κεφαλή προσαρμοσμένη στη μορφολογία του παιδικού στόματος
 • Πολύ μαλακές στρογγυλεμένες τρίχες για μεγαλύτερη άνεση και έντονη γεύση
 • Λαβή ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά
 • Χαρούμενο design
 • Ποδαράκια με βεντούζες

Κατάλληλη για παιδιά από 2 έως 6 ετών
Χρώματα: Πορτοκαλί - Κόκκινη

Super White - Παιδική σειρά στοματικής φροντίδας
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Παιδική Οδοντόκρεμα Φράουλα
Mε φθόριο & ασβέστιο για τον καθημερινό καθαρισμό
των δοντιών

 • Υπέροχη γεύση φράουλα που ενθαρρύνει το βούρτσισμα των δοντιών

 • Χωρίς parabens, γλουτένη και αρωματικά αλλεργιογόνα

 • Περιέχει φθοριούχο νάτριο 0,112% (504ppm F-)

Κατάλληλη για παιδιά από 3 ετών & άνω
Διατίθεται σε 75ml

Super White - Παιδική σειρά στοματικής φροντίδας
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Super White - Στοματική φροντίδα

Kit Λεύκανσης Smile-Again 
Επαγγελματική Λεύκανση στο σπίτι

 • Το ολοκληρωμένο σύστημα λεύκανσης Smile-Again περιέχει ηλεκτρική συσκευή εύκολη 
στη χρήση, που βοηθά τα δόντια να αποκτήσουν ξανά τη φυσική τους λευκότητα και λάμψη

 • Καθαρίζει χρωματικούς λεκέδες & δυσχρωμίες στα δόντια που προκαλούνται από το τσάι, 
τον καφέ και τον καπνό, ενώ παράλληλα εμποδίζει τη δημιουργία οδοντικής πλάκας

Δεν αντικαθιστά τη συνηθισμένη οδοντόβουρτσα. Συνιστάται η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρό σας

Διατίθενται μεμονομένα
ανταλλακτικά
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Οδοντόκρεμα & Οδοντόβουρτσα σετ 
ταξιδίου
Με οδοντόκρεμα Superwhite Original 15ml

To σετ περιλαμβάνει: 
 • Οδοντόβουρτσα ταξιδίου: μια οδοντόβουρτσα κανο-

νικού μεγέθους, η οποία μετατρέπεται σε μικρό 
μέγεθος για τα ταξίδια

 • Οδοντόκρεμα Superwhite Original 15ml. Για λεύκανση, 
προστασία, φρεσκάδα. Βοηθά στη μείωση της οδοντικής πλάκας 
και των οξέων του στόματος. Το φρέσκο άρωμα μέντας διατηρεί 
δροσερή αναπνοή που διαρκεί.

 • Θήκη αποθήκευσης για υγιεινή και εύκολη μεταφορά, ανθεκτική 
στην υγρασία

Θήκη  από υψηλής ποιότητας πλαστικό 
με αντιολισθητική επένδυση

Οδοντική Σκόνη Λεύκανσης
Απομακρύνει λεκέδες και δυσχρωμίες

 • Διορθώνει το χρωματισμό του σμάλτου των δοντιών

 • Με χαμηλό δείκτη αποτριβής της οδοντίνης (RDA <16)

 • Χρησιμοποιείτε 1 φορά την εβδομάδα επιπλέον του 
βουρτσίσματος των δοντιών

 • Χωρίς ασπαρτάμη με φυσικά αιθέρια έλαια 

 • Απλώνετε μερική ποσότητα σκόνης είτε απευθείας στην 
οδοντόβουρτσα ή στην οδοντόκρεμα και βουρτσίζετε 
κανονικά

 • Ιδιαίτερα κατάλληλο για καπνιστές και άτομα που 
καταναλώνουν ροφήματα τσαγιού ή καφέ

 • Κατάλληλο για παιδιά άνω των 6 ετών

Super White - Στοματική φροντίδα
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Παστίλιες για δροσερή 
αναπνοή
Δροσερή αναπνοή χωρίς ζάχαρη 
με λιγότερο από 1 θερμίδα

 • Χωρίς ασπαρτάμη
 • Αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί
 • Με φυσικά αιθέρια έλαια
 • Συσκευασία με 50 παστίλιες

1 παστίλια (140mg) = 0.3 kcal/1.4 KJ

Τσίχλες Dental χωρίς ζάχαρη
Φροντίδα για την καλή στοματική υγιεινή 
ανάμεσα στα γεύματα

 • Βοηθά στην καταπολέμηση των οξέων της 
οδοντικής πλάκας

 • Λευκαντική δράση
 • Με γεύση μέντας για δροσερή αναπνοή
 • Χωρίς Ζάχαρη

Super White - Στοματική φροντίδα

Διατίθεται σε stand των 12 και 48 τεμαχίων Διατίθεται σε stand
των 20 τεμαχίων
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Προέλευση: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Καραμέλες για το λαιμό
Φυσική αντιμετώπιση με άλμη & βότανα των Άλπεων

 • Με άλμη από φυσικές πηγές των Άλπεων
 • Με φυσικά αιθέρια έλαια
 • Μαλακώνουν το λαιμό, καταπραΰνουν το βήχα
 • Ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο και τη βραχνάδα
 • Δεν περιέχουν αλλεργιογόνα
 • Κατάλληλες για παιδιά και εγκύους

Bloomfield Καραμέλες για το λαιμό

Με αλάτι Άλπεων Με αλάτι Άλπεων
χωρίς ζάχαρη

Με φασκόμηλο, 
μέλι & Βιταμίνη C
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Bloomfield Καραμέλες Super Fruits

Καραμέλες Super Fruits
Δυναμίτες Υγείας

 • Αντιοξειδωτική, Αντιφλεγμονώδης, Αντιμικροβιακή δράση

 • Μοναδική φρουτώδη γεύση

 • Κορυφαίας ποιότητας

 • Χωρίς συντηρητικά

 • Χωρίς γλουτένη και λακτόζη

 • Χωρίς τεχνητές χρωστικές

 • Κατάλληλες για παιδιά και εγκύους

Ιπποφαές

Ρόδι Τζίντζερ Λάιμ
Πορτοκάλι

Σαμπούκος
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Bloomfield Καραμέλες για το λαιμό

Ζελεδάκια Super Fruits
Ο τέλειος συνδυασμός γεύσης και 
ενίσχυσης του οργανισμού

 • Αντιοξειδωτική, Αντιφλεγμονώδης, Αντιμικροβιακή δράση
 • Εξαιρετική γεύση φρούτων
 • Κορυφαίας ποιότητας
 • Χωρίς γλουτένη και λακτόζη
 • Χωρίς τεχνητά αρώματα & συντηρητικά
 • Περιεκτικότητα μέχρι και 19% πολύτιμου χυμού φρούτων

Σαμπούκος

Φρούτα του 
δάσους

Μέλι

Βατόμουρο
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Power Drops
Άμεση ενέργεια σε πολυβιταμινούχα 
μασώμενα δισκία

 • Με δεξτρόζη, μαγνήσιο και πολυβιταμίνες

 • Ιδανικό για την άμεση αύξηση των επιπέδων ενέργειας

 • Χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη σε σχέση με τα ενεργειακά ποτά

 • Ενίσχυση της αντοχής και καταπολέμηση της σωματικής κόπωσης 
και εξάντλησης

 • Ιδανικό για αθλητές ή για δραστήρια άτομα

 Το μαγνήσιο συμβάλει στην αποκατάσταση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας και την 
καλή μυϊκή λειτουργία και σε συνδυασμό με τη δεξτρόζη και τις πολυβιταμίνες, τα 
μασώμενα δισκία Power Drops χαρίζουν άμεσα ενέργεια, ζωτικότητα και αντοχή.

 Power Drops –Συμπληρώματα Διατροφής

Διατίθεται μεικτό 
stand 12+6 τεμαχίων 
μαζί με τα Cafecito

Διατίθεται stand
20 τεμαχίων

Έκρηξη ενέργειας!

ΛεμόνιΦραγκοστάφυλο
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Cafecito
Άμεση τόνωση σε μασώμενα δισκία

 • Έντονη γεύση καφέ

 • Ειδική blister συσκευασία για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά 

 • Διεγερτική και αναζωογονητική δράση

 • Πνευματική διαύγεια, ευεξία, ενέργεια

 • Βελτίωση της μνήμης και της εγρήγορσης

40mg caffeine

Οι ταμπλέτες Cafecito® χάρη στην 
καφεΐνη που περιέχουν βοηθούν 
στην ενεργοποίηση των φυσικών 
πηγών ενέργειας χαρίζοντας μια 
ήπια και τονωτική δράση!

40mg guaranà extract

To εξωτικό Guaranà θεωρείται υπο-
κατάστατο του καφέ καθώς περιέ-
χει μεγαλύτερη ποσότητα καφεΐνης 
από τον ίδιο. Η τονωτική ουσία της 
καφεΐνης του Guaranà, απελευ-
θερώνεται σταδιακά και διαρκεί 
περισσότερο!

 Cafecito –Συμπληρώματα Διατροφής

Διατίθεται μεικτό 
stand 12+6 τεμαχίων 
μαζί με τα Power Drops

Διατίθεται stand
12 τεμαχίων

Τόνωση στη στιγμή!

GuaranàΚαφές
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Περιβραχιόνιο κατά της ναυτίας
Άμεση ανακούφιση για άνετο και ευχάριστο ταξίδι

 • Λειτουργεί με την αρχή του βελονισμού, ασκώντας ελαφριά και σταθερή 
πίεση στον καρπό

 • Δεν προκαλεί υπνηλία σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φάρμακα κατά της 
ναυτίας

 • Είναι ασφαλές για χρήση ακόμη και σε μικρά παιδιά
 • Πλένεται και επαναχρησιμοποιείται
 • Η αποτελεσματικότητά τους γίνεται εμφανής μετά από 5 λεπτά χρήσης

Σε 4 χρώματα 

Pharmavoyage –Αντιμετώπιση Ναυτίας

Διατίθεται stand 
των 12 τεμαχίων

Προέλευση: ΓΑΛΛΙΑ
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Τεστ Εγκυμοσύνης
Από τα πιο έγκυρα Ευρωπαϊκά τεστ πρόω-
ρης διάγνωσης εγκυμοσύνης

 • Αξιοπιστία που αγγίζει το 99%
 • Αποτέλεσμα σε 3’
 • Διάγνωση εγκυμοσύνης ακόμη και 2 ημέρες πριν την 

έμμηνο ρήση.

Prelude –Test Εγκυμοσύνης

Προέλευση: ΓΑΛΛΙΑ
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 ADE –Ζυγαριές

Ζυγαριά Ανάλυσης Σύστασης Σώματος
Extra Flat
Ανακάλυψε τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σου

 • Επιφάνεια ζύγισης από ανθεκτικό γυαλί ασφαλείας

 • Ανάλυση σύστασης σώματος υψηλής ακριβείας (λίπος, νερό, μυϊκή μάζα)

 • Ανάλυση οστικής μάζας

 • Υπολογισμός ημερήσιων θερμιδικών αναγκών (BMR)

 • Ατομικές μετρήσεις με μνήμη έως 12 άτομα

 • Εύκολη χρήση με αισθητήρα αφής

 • Αυτόματη ενεργοποίηση (step on function) & απενεργοποίηση

 • Ένδειξη χαμηλής ισχύος μπαταρίας

 • Οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση 74x35 mm

 • Μονάδες μέτρησης βάρους: kg, lb, st

 • Μέγιστο βάρος 180 κιλά
Προέλευση: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Ψηφιακή Ζυγαριά Ακριβείας Μπάνιου
Leevke

Μοντέρνος σχεδιασμός, ποιοτική κατασκευή

 • Επιφάνεια ζύγισης από ανθεκτικό γυαλί ασφαλείας

 • Υψηλής ακρίβειας αισθητήρες

 • Οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση 92x53 mm

 • Μονάδες μέτρησης βάρους: kg, lb, st

 • Αυτόματη ενεργοποίηση (step on function) & απενεργοποίηση

 • Ένδειξη χαμηλής ισχύος μπαταρίας

 • Μέγιστο βάρος 180 κιλά

 ADE –Ζυγαριές

Προέλευση: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Η BioPharm, εταιρεία του Ομίλου Lelos Group, ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται στην εμπορία και διανομή φαρμακευτικών και 
παραφαρμακετικών προϊόντων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του φαρμακείου.

Πέρα από τη δική της, ιδιωτικής ετικέτας σειρά STIRIXIS, αντιπροσωπεύει δυναμικά καινοτόμες σειρές προϊόντων από καταξιωμένους 
ευρωπαϊκούς οίκους. Τα προϊόντα αυτά αφορούν μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα αναγκών των πελατών ενός φαρμακείου, από πιεσόμετρα, 
θερμόμετρα και τεστ κυήσεως, μέχρι συμπληρώματα διατροφής, αντιφθειρικά είδη, γυαλιά πρεσβυωπίας, ζυγαριές και προϊόντα στομα-
τικής υγιεινής.

BioPharm





28ης Οκτωβρίου 154 Θεσσαλονίκη 56121
T: +30 2316 002740

b i o p h a r m . g r

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

Πιστοποίηση ISO 9001:2008. Το σύστημα διαχείρισης ποιότη-
τας που αφορά τις δραστηριότητες εμπορίας, αποθήκευσης 
και διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προ-
ϊόντων καθώς και ειδών φαρμακείου.

BioPharm


