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Kontakt z przedstawicielem:

Zadzwoń po lepszy rabat! 

świętokrzyskie
tel. 533 318 667

zachodniopomorskie
tel. 533 303 805

wielkopolskie
tel. 536 003 343

warmińsko-mazurskie
tel. 577 900 474

dolnośląske
tel. 519 817 913

lubuskie
tel. 533 303 805

lubelskie
tel. 533 300 359

małopolskie
tel. 502 753 922

kujawsko-pomorskie
tel. 519 817 927

łódzkie
tel. 533 300 686

mazowieckie
tel. 502 753 886

podlaskie
tel. 533 228 470

podkarpackie
tel. 533 370 898

śląskie
tel. 533 390 898

opolskie
tel. 519 817 913

pomorskie
tel. 789 346 727

https://farmapol.pl
https://farmapol.pl/kontakt/
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O nas
Przez prawie 80 lat wspólnie wypracowaliśmy zbiór wartości, którymi  
kierujemy się na co dzień. Każdego dnia przypominają nam o tym, co jest 
najważniejsze dla nas i dla naszych Pacjentów.

Realizujemy naszą pasję
Satysfakcjonuje nas to, co robimy. Wzajemnie się inspirujemy 
i wspomagamy w codziennych działaniach. Zarażamy innych swoim 
entuzjazmem i zaangażowaniem.

Jesteśmy dla ludzi
Jesteśmy ludźmi, pracujemy z nimi i dla nich. W centrum naszych starań 
jest człowiek. Dbamy o zdrowie Pacjentów. Wspieramy specjalistów. 
Cenimy Pracowników. Szanujemy środowisko i otoczenie.

Priorytetem jest jakość
Wszyscy dbamy o jakość produktów, usług, relacji. Na każdym etapie i na 
każdym stanowisku. Wierzymy, że nasza troska o jakość wyróżnia nas na 
rynku. Tworzymy ją nieustannie: każdy z osobna i wszyscy razem.

Zawsze fair
Szanujemy Współpracowników, Partnerów biznesowych i Kontrahentów, 
dlatego przestrzegamy zasad i zobowiązań. Gramy fair. Relacje opieramy 
na wzajemnym zaufaniu.

Zdobywamy nagrody

https://farmapol.pl
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ODPORNOŚĆ NA WYŻSZYM POZIOMIE
ZINCAS®

https://farmapol.pl/zincas/
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ZINCAS®

(Zinci hydroaspartas)
• Tabletki, 5,5 mg jonów cynku

ZINCAS® FORTE

(Zinci hydroaspartas)
• Tabletki, 27 mg jonów cynku

LEKI OTC

SPIS TREŚCI

WWW

WWW

https://farmapol.pl/produkty/zincas-forte/
https://farmapol.pl/produkty/zincas/
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ZINCAS® MAX C+D3

Suplement diety (50 tabletek)
• Cynk, witamina C, witamina D3.

Porcja dzienna (1 tabletka):
• cynk 15 mg, witamina C 100 mg, witamina D 50 μg 

(2000 IU).

SUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW

https://farmapol.pl/produkty/zincas-max-cd3/
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SUPLEMENTY DIETY

ZINCAS® ODPORNOŚĆ CYNK PLUS A

Suplement diety (30 kapsułek)
• Cynk organiczny, wyprodukowano w standardzie 

GMP, kompleks jonoforów Zn.

Porcja dzienna (1 kapsułka):
• cynk 15 mg, ekstrakt z zielonej herbaty 236,5 mg 

(w tym EGCG 130 mg), ekstrakt z perełkowca 
japońskiego 71,5 mg (w tym kwercetyna 70 mg).

Suplement diety (100 kapsułek)
• Polecany osobom chcącym zadbać o kondycję skóry, 

włosów i paznokci.

Porcja dzienna (1 kapsułka):
• cynk 15 mg, witamina A 400 μg ekwiwalentu retinolu.

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW WWW

https://farmapol.pl/produkty/zincas-odpornosc/
https://farmapol.pl/produkty/cynk-plus-a/
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https://farmapol.pl/produkty/bellapan/
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BELLAPAN

CROTAMITON FARMAPOL

PYRAZINAMID FARMAPOL

CROTAMITON FARMAPOL

(Alkaloidy tropanowe)
• Tabletki, 0,25 mg

(Crotamitonum)
• Maść, 100 mg/g

(Pyrazinamidum)
• Tabletki, 500 mg

(Crotamitonum)
• Płyn na skórę, 100 mg/g

LEKI RX

SPIS TREŚCI

WWW

WWW

WWW

WWW

https://farmapol.pl/produkty/bellapan/
https://farmapol.pl/produkty/pyrazinamid-farmapol/
https://farmapol.pl/produkty/crotamiton-farmapol-masc/
https://farmapol.pl/produkty/crotamiton-farmapol-plyn/


12

LE
K

I 
O

TC
 +

 S
U

P
LE

M
EN

T
Y 

D
IE

T
Y

AS WŚRÓD MAGNEZÓW
ASMAG®

https://farmapol.pl/asmag/
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• Przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia (magnez, witamina B6),

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych (magnez, 
witamina B6),

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni i utrzymaniu zdrowych kości i zębów 
(magnez).

Suplement diety (50 tabletek)
Łatwo przyswajalny cytrynian magnezu
+ witamina B6.

Porcja dzienna (1-2 tabletek):
1 tabletka: magnez 75 mg, witamina B6 2 mg,
2 tabletki: magnez 150 mg, witamina B6 4 mg.

B6 MAX SUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW

https://farmapol.pl/produkty/asmag-b6-max/
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LEKI OTC

(Magnesii hydroaspartas)
• Tabletki, 20 mg jonów magnezu

(Magnesii hydroaspartas)
• Tabletki, 34 mg jonów magnezu

ASMAG® B6ASMAG®

ASMAG® FORTE

(Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum)
• Tabletki, 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny 

chlorowodorku

SPIS TREŚCI

WWW WWW

WWW

https://farmapol.pl/produkty/asmag-forte/
https://farmapol.pl/produkty/asmag-b/
https://farmapol.pl/produkty/asmag/
https://farmapol.pl/produkty/asmag-b6-max-cardio/
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SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

SUPLEMENTY DIETY

ASMAG® B6 MAX CARDIO ASMAG® B6 MAX D3

Suplement diety (30 tabletek)
• Łatwo przyswajalny cytrynian magnezu + witamina B6 

+ głóg.

Porcja dzienna (2 tabletki):
• Magnez 100 mg, witamina B6 1,4 mg, ekstrakt 

z owoców głogu dwuszyjkowego 412 mg (w tym 
flawony 20,6 mg).

Suplement diety (50 tabletek)
• Łatwo przyswajalny cytrynian magnezu + witamina B6 

+ witamina D3.

Porcja dzienna (1-2 tabletek):
• 1 tabletka: magnez 75 mg, witamina B6 2 mg, 

witamina D (D3) 50 μg.
• 2 tabletki: magnez 150 mg, witamina B6 4 mg, 

witamina D (D3) 100 μg.

SPIS TREŚCI

WWW WWW

https://farmapol.pl/produkty/asmag-b6-max-cardio/
https://farmapol.pl/produkty/asmag-b6-max-d3/
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MAGNEZ DLA AKTYWNYCHNEUROFARM

Suplement diety (30 tabletek)
• Tiamina (wit. B1) + witamina B6 + kwas foliowy +

witamina B12.

Porcja dzienna (1 tabletka):
• tiamina (wit. B1) 50 mg, witamina B6 18 mg, 

kwas foliowy 600 μg, witamina B12 100 μg.

Suplement diety (35 tabletek)
• Dzienne zapotrzebowanie na magnez w 1 tabletce.

Porcja dzienna (1 tabletka):
• magnez 375 mg, witamina B6 1,4 mg, ryboflawina

(witamina B2) 1,4 mg, tiamina (witamina B1) 1,1 mg.

SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

NOWOŚĆ!

SPIS TREŚCI

WWW

WWW

https://farmapol.pl/produkty/magnez-dla-aktywnych/
https://farmapol.pl/produkty/neurofarm/
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ASPARAGINIAN LEK KALIVIT

(Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas)
• Tabletki, 17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu

Suplement diety (60 tabletek)
• Pomaga utrzymać prawidłowy poziom potasu.

Porcja dzienna (6 tabletek):
• 300 mg potasu.

LEKI OTC + SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW

https://farmapol.pl/produkty/kalvit/
https://farmapol.pl/produkty/asparaginian-lek/
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POCZUJ WYRAŹNĄ RÓŻNICĘ
KLARIN®

https://farmapol.pl/klarin/


19

• Pomaga chronić oczy, wspiera klarowność
widzenia, utrzymuje oczy w zdrowiu,
wspiera przepływ krwi do oka, jest źródłem
antyoksydantów, które wspierają oczy
i pomagają utrzymać właściwe funkcje
siatkówki oka, stanowi naturalną ochronę
przeciwko wolnym rodnikom (borówka
czernica),

• pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
(witamina A),

• pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym (witamina E).

Suplement diety (60 tabletek)
Borówka czernica i witaminy.

Porcja dzienna (2 tabletki):
sproszkowane owoce borówki czernicy
600 mg, witamina E 12 mg ekwiwalentu
alfa-tokoferolu, witamina A 160 μg
ekwiwalentu retinolu.

SUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW

https://farmapol.pl/produkty/klarin-60/
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SUPLEMENTY DIETY

KLARIN® PERFEKT

Suplement diety (30 kapsułek)
• Luteina (20 mg), zeaksantyna, borówka czernica, 

omega 3, DHA, EPA, L-glutation, witaminy i minerały.

Porcja dzienna (1 kapsułka):
• olej z wątroby dorsza 250 mg (w tym DHA

22,5 mg, EPA 19 mg, całkowite omega 3 50 mg), 
witamina C 80 mg, ekstrakt z owoców borówki
czernicy 50 mg (w tym antocyjany 12,5 mg), ekstrakt
z kwiatów aksamitki wzniesionej 115 mg (w tym
luteina 20 mg, zeaksantyna 4 mg), niacyna 16 mg
ekwiwalentu niacyny, witamina E 12 mg ekwiwalentu
alfa-tokoferolu, cynk 10 mg, L-glutation 10 mg, 
witamina B6 2,8 mg, ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg, 
tiamina (wit. B1) 1,1 mg, mangan 1 mg, miedź 1 mg, 
kwas foliowy 200 μg, selen 55 μg, witamina B12 1 μg.

KLARIN® AKTIV Z LUTEINĄ

Suplement diety (60 tabletek)
• Luteina, zeaksantyna, borówka czernica i witaminy.

Porcja dzienna (2 tabletki):
• sproszkowane owoce borówki czernicy 500 mg, 

ekstrakt z owoców borówki czernicy 80 mg (w tym
antocyjany 20 mg), witamina C 80 mg, ekstrakt
z kwiatów aksamitki wzniesionej 30 mg (w tym
luteina 6 mg, zeaksantyna 1,2 mg), witamina E 12 mg
ekwiwalentu alfa-tokoferolu, witamina A 160 μg
ekwiwalentu retinolu.

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW WWW

https://farmapol.pl/produkty/klarin-perfekt/
https://farmapol.pl/produkty/klarin-aktiv/
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KLARIN® JUNIOR

Suplement diety (30 tabletek powlekanych)
• Borówka czernica, witaminy i minerały dla dzieci 

od 6 roku życia.

Porcja dzienna (1 tabletka):
• sproszkowane owoce borówki czernicy 80 mg, 

witamina C 30 mg, ekstrakt z owoców borówki 
czernicy 10 mg (w tym antocyjany 2,5 mg), 
witamina E 3 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu, cynk 
2 mg, tiamina (wit. B1) 0,5 mg, ryboflawina (wit. B2) 
0,5 mg, witamina B6 0,5 mg, witamina A 217,5 μg 
ekwiwalentu retinolu, selen 9 μg, witamina D3 2,5 μg, 
witamina B12 0,5 μg.

SUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW

https://farmapol.pl/produkty/klarin-junior/
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ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W JELITACH
ISPAGUL® S

https://farmapol.pl/ispagul/
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Nasiona oraz łupina nasienna babki jajowatej:
• wspierają prawidłową pracę układu pokarmowego,
• w łagodny sposób oddziałują na śluzówkę jelit, wspo-
magając ich właściwą perystaltykę,
• dzięki właściwościom wiązania wody przyczyniają się 
do zmiękczenia stolca oraz zwiększenia jego objętości,
• korzystnie wpływają na szybsze przesuwanie się treści 
pokarmowej w jelitach (pasaż jelitowy), przez co znacznie 
ułatwiają wypróżnianie. 

Może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące. 

Suplement diety (proszek 200 g).
Naturalny rytm wypróżnień.
Źródło błonnika.
Nie zawiera glutenu.

Składniki:
łupina nasienna babki jajowatej, nasiona babki jajowatej.

SPIS TREŚCI

WWW

ISPAGUL® S + PROBIOTYK

Suplement diety (proszek 200 g)
• Błonnik z żywymi kulturami bakterii. 
• LactoSpore® (żywe kultury pożytecznych bakterii 

probiotycznych Lactobacillus coagulans MTCC 5856

) 

po dotarciu do jelit, przyczynia się do odbudowy 
naturalnej mikroflory bakteryjnej. Badania kliniczne 
przeprowadzone na szczepie Lactobacillus coagulans 
MTCC 5856 wskazują pozytywny wpływ na regulację 
pracy jelit oraz obniżenie poziomu cholesterolu we 
krwi.

Składniki:
• mielone nasiona lnu zwyczajnego, łupina nasienna 

babki jajowatej, LactoSpore® Lactobacillus coagulans 
MTCC 5856.

SUPLEMENT DIETY

WWW

https://farmapol.pl/produkty/ispagul-s/
https://farmapol.pl/produkty/ispagul-s-probiotyk/
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SUPLEMENTY DIETY

HEPAROL

Suplement diety (30 tabletek)
• Preparat jest kompozycją mikroelementów (cynk 

i selen) oraz ziół (ekstrakt z nasion ostropestu 
plamistego oraz ekstrakt z liści karczocha 
zwyczajnego) mającą na celu wzbogacenie codziennej 
diety w składniki wspomagające prawidłowe 
funkcjonowanie wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz 
jelit.

Porcja dzienna (3 tabletki)
• ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego 900 mg, 

w tym cynaryna 45 mg, ekstrakt z nasion ostropestu 
plamistego 58,5 mg (w tym sylimaryna 46,8 mg), 
cynk 10 mg, selen 55 µg.

SUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW

TOPINULIN® AKTIV Z CHROMEM I JODEM

Suplement diety (50 tabletek)
• Wspomaga proces odchudzania (morszczyn 

pęcherzykowaty).

Porcja dzienna (4 tabletki):
• sproszkowane bulwy topinamburu 2g, ekstrakt 

z morszczynu pęcherzykowatego 15 mg (w tym 
jod 150 µg), chrom 40 µg.

SUPLEMENT DIETY

WWW

https://farmapol.pl/produkty/heparol/
https://farmapol.pl/produkty/topinulin-aktiv-z-chromem-i-jodem/


25SPIS TREŚCI

Inulina (z korzenia cykorii), LactoSpore® Lactobacillus coagulans 
MTCC 5856.

• PREBIOTYK - inulina, błonnik rozpuszczalny, nietworzący żelu,
• PROBIOTYK - LactoSpore®
• bez dodatku wypełniaczy, cukru, substancji słodzących.

Składniki aktywne: 

Ilość w zalecanej 
porcji dziennej 1 saszetka

Inulina

*Spożycie 2 saszetek na dobę zalecane jest wyłącznie u osób dorosłych, 
po wcześniejszej konsultacji z dietetykiem, lekarzem lub farmaceutą.

LactoSpore® Lactoba-
cillus coagulans MTCC 

5856

6,00 g

300 x 106 CFU 600 x 106 CFU

12,00 g

2 saszetki*

(15 saszetek a 6,05 g)

NOWOŚĆ!

Odpowiedni 
dla wegan

15 saszetek 
a 6,05 g

Dla dorosłych 
i dzieci od 3 r.ż.

SUPLEMENT DIETYFIBROFARM
BŁONNIK ROZPUSZCZALNY
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LEKI OTC + SUPLEMENTY DIETY

WITAMINA D3 4000 IU CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL

Suplement diety (50 tabletek)
• 1 tabletka zawiera 4000 IU witaminy D3

Porcja dzienna (½-1 tabletki):
• ½ tabletki (dorośli do 75 roku życia): 

witamina D 50 μg (2000 IU),
• 1 tabletka (dorośli powyżej 75 roku życia): 

witamina D 100 μg (4000 IU).

(Calcii gluconas)
• Tabletki, 45 mg jonów wapnia

SUPLEMENT DIETY

SPIS TREŚCI

WWW

WWW

https://farmapol.pl/produkty/witamina-d3-4000-iu/
https://farmapol.pl/produkty/calcium-gluconicum-farmapol/
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CREMOBAZA

https://farmapol.pl/cremobaza/


29

• Wykazuje właściwości złuszczające,
• rozmiękcza zrogowacenia,
• ułatwia usuwanie stwardniałego, martwego 

naskórka dając efekt wygładzenia skóry,
• radzi sobie skutecznie ze zrogowaciałą skórą 

kolan, łokci i stóp, zwłaszcza popękanych pięt,
• pozwala zredukować modzele, odciski 

i nagniotki na stopach.

Krem o właściwościach złuszczających, 
eliminujący zrogowacenia.
30 g
Polecany do wszystkich typów skóry. 
Nie zawiera kompozycji zapachowej. 
Testowany dermatologicznie.

Składniki aktywne: 
50% formuły zawierającej stabilną pochodną 
mocznika.

SPIS TREŚCI

WWW

https://farmapol.pl/produkty/cremobaza-50/
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KOSMETYKI

CREMOBAZA 30%CREMOBAZA 10%

Krem półtłusty do skóry wrażliwej 
i skłonnej do alergii (30 g)
• Twarz, ciało - codzienna pielęgnacja. Nie zawiera 

kompozycji zapachowej. Testowany dermatologicznie.

Składniki aktywne:
• 10% formuły zawierającej stabilną pochodną 

mocznika.

Krem do skóry nadmiernie przesuszonej, 
zrogowaciałej i pękającej (30 g)
• Ręce, stopy, łokcie, kolana - codzienna pielęgnacja. 

Nie zawiera kompozycji zapachowej. Testowany 
dermatologicznie.

Składniki aktywne:
• 30% formuły zawierającej stabilną pochodną 

mocznika.

SPIS TREŚCI

WWW WWW

https://farmapol.pl/produkty/cremobaza-10/
https://farmapol.pl/produkty/cremobaza-30/
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CREMOBAZA 50% DISPLAY 9+1 GRATIS

SPIS TREŚCI

https://farmapol.pl/produkty/cremobaza-30/
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NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

KOSMETYKI

CREMOBAZA+ RETINOBAZA 17000

• Krem nawilżająco-natłuszczający z dodatkową formułą
przeciwbakteryjną.

• 2w1 nawilża i chroni (zwiera formułę
przeciwbakteryjną).

30g

Cremobaza+ wykazuje działanie: 
wygładzające, regenerujące, natłuszcza i łagodzi 
podrażnienia skóry dłoni.

Składniki aktywne: 
stabilna  pochodna mocznika, chlorowodorek 
oktenidyny.

• Krem o bardzo wysokiej zawartości substancji
aktywnej - aż 1% stabilnej pochodnej retinolu
w postaci estru.

• Skoncentrowana i ultralekka, nie zatykająca
porów formuła ulega na skórze bardzo szybkiemu
wchłonięciu. 

30g

Retinobaza wykazuje działanie: 
nawilżające, kojące, regenerujące, redukujące 
zmarszczki, poprawiające elastyczność skóry, redukujące 
przebarwienia i zaczerwienienia oraz zmiany trądzikowe, 
reguluje ilość sebum, a także przeciwdziała starzeniu się 
skóry.

Składniki aktywne: 
retinyl palmitate 17000 j.m./g.

SPIS TREŚCI

https://farmapol.pl/produkty/cremobaza/
https://farmapol.pl/produkty/retinobaza-17000/
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KOSMETYKI

Żel rozgrzewający (40 g)
• Stawy, plecy, kark, ramiona, ręce, nogi.

Składniki aktywne: 
• olejek eteryczny z golterii rozesłanej, olejek eteryczny 

terpentynowy, ekstrakt z kadzidłowca, ekstrakt z arniki 
górskiej.

Żel maksymalnie rozgrzewający (40 g)
• Stawy, plecy, kark, ramiona, ręce, nogi.

Składniki aktywne:  
• żywica pieprzowca owocowego, ekstrakt z arniki 

górskiej, olejek eteryczny terpentynowy, olejek 
eteryczny kamforowy, olejek eteryczny eukaliptusowy, 
ekstrakt z goździkowca korzennego.

ARTROBAZA SOSARTROBAZA ACTIVE

ARTROBAZA FORTE

Żel chłodzący (40 g)
• Stłuczenia, zwichnięcia, nadwyrężone stawy.

Składniki aktywne: 
• ekstrakt z żywokostu lekarskiego, ekstrakt z mięty 

pieprzowej, ekstrakt z arniki górskiej.

NOWOŚĆ!

SPIS TREŚCI

WWW WWW

WWW

https://farmapol.pl/produkty/artrobaza-active/
https://farmapol.pl/produkty/artrobaza-sos/
https://farmapol.pl/produkty/artrobaza-forte/
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• Zalecany do codziennej pielęgnacji ust. 
Szczególnie wskazany do stosowania jako 
ochrona ust skłonnych do wysuszania, 
pierzchnięcia, pękania i uszkodzeń,

• bardzo przydatny podczas przeziębień 
lub opryszczki jako środek regenerujący, 
odżywiający i nawilżający delikatny naskórek 
ust.

4,7 g

Działanie: 
Balsam wygładza, nawilża i odżywia szorstkie, 
spierzchnięte usta. Regeneruje naskórek 
uszkodzony wskutek działania czynników 
atmosferycznych, otarć oraz opryszczki. Chroni 
usta przed wysuszeniem oraz niekorzystnym 
wpływem mrozu, wiatru, deszczu i słońca.

Składniki aktywne: 
ekstrakty ziołowe z melisy, jeżówki i ostropestu, 
miód pszczeli, wosk pszczeli, olej z oliwek, olej 
rycynowy, witamina E.

TISANE CLASSIC BALSAM DO UST

SPIS TREŚCI

WWW

https://farmapol.pl/produkty/tisane-classic-sloik-w-kartoniku/
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KOSMETYKI

TISANE CLASSIC BALSAM DO UST POMADKA TISANE CLASSIC BALSAM DO UST W TUBCE

Pomadka (4,3 g)
• Kosmetyk ziołowy o miodowym smaku i waniliowym 

zapachu. Odżywia. Nawilża. Chroni. Wygładza. 
Regeneruje.

Składniki aktywne:
• ekstrakty ziołowe z melisy, jeżówki i ostropestu, miód, 

wosk pszczeli, olej rycynowy, olej z oliwek, witamina E.

Tubka (4,7 g)
• Kosmetyk ziołowy o miodowym smaku i waniliowym 

zapachu. Odżywia. Nawilża. Chroni. Wygładza. 
Regeneruje.

Składniki aktywne:
• ziołowe ekstrakty z melisy, jeżówki i ostropestu, miód 

pszczeli, wosk pszczeli, olej z oliwek, olej rycynowy, 
witamina E.

SPIS TREŚCI

WWW

WWW

https://farmapol.pl/produkty/tisane-classic-tubka/
https://farmapol.pl/produkty/tisane-classic-pomadka-kartonik/
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KOSMETYKI

TISANE CLASSIC BALSAM DO UST W SŁOICZKU TISANE CLASSIC BALSAM DO UST POMADKA

Słoiczek (4,7 g)
• Kosmetyk ziołowy o miodowym smaku i waniliowym

zapachu. Odżywia. Nawilża. Chroni. Wygładza. 
Regeneruje.

Składniki aktywne:
• ziołowe ekstrakty z melisy, jeżówki i ostropestu, miód

pszczeli, wosk pszczeli, olej z oliwek, olej rycynowy, 
witamina E.

Pomadka (4,3 g)
• Kosmetyk ziołowy o miodowym smaku i waniliowym

zapachu. Odżywia. Nawilża. Chroni. Wygładza. 
Regeneruje.

Składniki aktywne:
• ekstrakty ziołowe z melisy, jeżówki i ostropestu, miód, 

wosk pszczeli, olej rycynowy, olej z oliwek, witamina E.

SPIS TREŚCI

WWW WWW

https://farmapol.pl/produkty/tisane-classic-sloik/
https://farmapol.pl/produkty/tisane-classic-pomadka/
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TISANE SPORT POMADKA OCHRONNA SPF 30

Pomadka (4,3 g)
• Kosmetyk ziołowy z ochroną UVA/UVB (SPF 30). 

Nawilża. Regeneruje. Odżywia. Chroni usta przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych
i niekorzystnym wpływem innych czynników
atmosferycznych.

Składniki aktywne:
• filtr UV, miód, ekstrakty ziołowe (z jeżówki purpurowej, 

melisy lekarskiej i ostropestu plamistego), olej
z oliwek, masło shea, masło kakaowe, olej rycynowy, 
wosk pszczeli, wosk carnauba, lanolina, witamina E.

SPIS TREŚCI

WWW

https://farmapol.pl/produkty/tisane-sport/
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KOSMETYKI

TISANE ŚWIETLIK ŻEL DO POWIEK TISANE 2×5 BALSAM DO PAZNOKCI

Słoiczek (4,7 g)
• Relaks dla oczu. Przynosi ulgę zmęczonym

i podrażnionym powiekom. Nawilża. Redukuje worki
pod oczami. Wygładza.

Składniki aktywne:
• ekstrakt ze świetlika łąkowego.

Słoiczek (4,5 g)
• Balsam wzmacnia, odżywia, przywraca połysk

i stymuluje wzrost paznokci. Zapobiega ich
rozdwajaniu. Wygładza skórki. Efekty widoczne są już
po tygodniu stosowania.

Składniki aktywne:
• miód, wosk pszczeli, ekstrakty z nasion kopru, 

ziela skrzypu i nasion ostropestu, olej rokitnikowy, 
hydrolizowana keratyna, oliwa z oliwek, olejek
rycynowy, prowitamina B5, witamina E, witamina C.

SPIS TREŚCI

WWW WWW

https://farmapol.pl/produkty/tisane-2x5-balsam-do-paznokci/
https://farmapol.pl/produkty/tisane-swietlik/
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KOSMETYKI

TISANE TISANE

Display dostępny z produktami:
• TISANE CLASSIC SŁOICZEK
• TISANE CLASSIC POMADKA
• TISANE CLASSIC TUBKA

TISANE EKSPOZYTOR TISANE CLASSIC DISPLAY 7+1 GRATIS

SPIS TREŚCI



Kompleksowa pomoc:
• zabĳa drobnoustroje,
• redukuje krostki, grudki, podrażnienia,
• regeneruje skórę i błony śluzowe,
• twarz\ciało\jama ustna,
• w opatentowanej technologii - Pat.241552.

Składniki: 
Propolis Extract, Propylene Glycol, Aqua, PEG-9, Alcohol, 
Silica, Potassium Hydroxide.

żel propolisowy (6 g)

NOWOŚĆ!

43SPIS TREŚCI
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https://farmapol.pl/produkty/tisane-farm/


Profesjonalny krem zapewniający kompleksową ochronę 
skóry Twoich stóp (30 g)
• Ochrania stopy przed zakażeniem grzybicą,
• lekka konsystencja,
• bogaty w naturalne składniki,
• odświeżające skórę stóp olejki eteryczne,
• zalecany dla diabetyków.

Składniki aktywne: 
lanolina, olejek z trawy cytrynowej, olejek szałwiowy, 
olejek eukaliptusowy, olejek lawendowy, olejek 
rozmarynowy, olejek tymiankowy, mentol, kamfora.

Profesjonalny krem zwalczający problem potliwości 
i przykrego zapachu stóp (30 g)
• Skutecznie zwalcza przykry zapach stóp,
• zapobiega nadmiernemu poceniu się stóp,
• bogaty w naturalne składniki,
• zalecany dla diabetyków.

Składniki aktywne: 
ekstrakt z szałwii, ekstrakt z aloesu, stabilna pochodna 
mocznika, olejek awokado, cynk organiczny, tlenek 
cynku, gliceryna.

Profesjonalny krem do intensywnej pielęgnacji skóry Twoich 
stóp (30 g)
• Skutecznie zapobiega przesuszaniu się skóry stóp,
• regeneruje pęknięcia skóry stóp,
• bogaty w naturalne składniki,
• odświeżające skórę stóp olejki eteryczne,
• zalecany dla diabetyków.

Składniki aktywne: 
lanolina, tlenek cynku, D-pantenol, bisabolol, olejek 
eukaliptusowy, olejek lawendowy, olejek tymianko-
wy, olejek rozmarynowy, mentol, kamfora, gliceryna.

 

PODOCREM DEOPODOCREM PROTECT

PODOCREM CARE FORTE

NOWOŚĆ!
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o. | ul. Święty Wojciech 29, 61-749 Poznań | www.farmapol.pl

Katalog przeznaczony dla lekarzy i osób prowadzących obrót lekami.
Integralną część niniejszego katalogu stanowi załącznik zawierający Charakterystyki Produktów Leczniczych.

https://farmapol.pl
https://www.youtube.com/channel/UCxwpMZ8_IeLXnVVljDHj4-Q
https://www.instagram.com/farmapol.poznan/
https://www.facebook.com/farmapolpl/
https://www.tiktok.com/@moda_na_farmapol
https://farmapol.pl
https://farmapol.pl/kontakt/



