Νιώσε τη δύναμη της φύσης!
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΗ
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Η Pharmazac, είναι μία 100% Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείταιστο χώρο της υγείας και της ευεξίας
από το 1986.
Αξιοποιώντας την 30χρονη εμπειρία της στο φάρμακο, δημιουργεί καινοτόμα συμπληρώματα διατροφής και
λύσεις υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Tο ανθρώπινο δυναμικό της Pharmazac, εκμεταλλευόμενο την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία του στην
κλινική τεκμηρίωση των ενεργών συστατικών, δημιουργεί τη σειρά Novia Health με συμπληρώματα διατροφής
συνδυάζοντας τις φυτικές πρώτες ύλες με τα αποδεδειγμένα κλινικά αποτελέσματα.
H Pharmazac αναπτύσσει και παράγει τα προϊόντα της στις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ εργαστηριακές και
παραγωγικές εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα και επενδύει σε πρωτότυπες φαρμακοτεχνικές μορφές, όπως
μασώμενα μαλακά καψάκια (Softgels) και σιρόπια σε μορφή γαλακτώματος (Εmulsions).
Πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή, το φαρμακοποιό και το γιατρό, η Pharmazac χτίζει την δική της σειρά
Novia Health επενδύοντας στις ανθρώπινες σχέσεις, στην εμπιστοσύνη και στην αμοιβαία συνεργασία.

Στόχος

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε και να παράγουμε καινοτόμα, ποιοτικά και αποτελεσματικά προϊόντα για
τη βελτίωση και τη διατήρηση της καλής υγείας και της ευεξίας του ανθρώπου, τα οποία να είναι προσιτά σε
όλους. Πρωτίστως, επειδιώκουμε να προσφέρουμε διαφοροποιημένα, απαραίτητα και χρήσιμα προϊόντα
για την ανθρώπινη υγεία με τη δύναμη της φύσης.

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία μας στη σειρά Novia Health είναι να δημιουργούμε λύσεις υγείας με στόχο την πρόληψη και
θεραπεία, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση φυσικών και φυτικών συστατικών. Mέσω των πρωτότυπων
συνθέσεων των σκευασμάτων μας, αναδεικνύουμε τα οφέλη που προσφέρει αρμονικά η φύση, αξιοποιώντας
στο μέγιστο όλες της ευεργετικές ιδιότητες των συστατικών.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των προϊόντων μας σε
όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, χρησιμοποιώντας μόνο πιστοποιημένα ενεργά συστατικά και
πρώτες ύλες σε συνεργασία με εγκεκριμένους προμηθευτές.

Όραμα

Όραμά μας στη Pharmazac είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, του φαρμακοποιού
και της ιατρικής κοινότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να εξελιχθούμε σε μία από τις κορυφαίες
εταιρείες στο χώρο της εναλλακτικής θεραπείας. Παράλληλα, συνδυάζοντας την εμπειρία του Ομίλου
στο φάρμακο, στόχος μας είναι να διαθέτουμε μια πλούσια γκάμα φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών
προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής στο χώρο του φαρμακείου.
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Φυτικό Πολυτονωτικό για Άμεση Τόνωση & Ενέργεια
με Ιπποφαές, Guarana, Acerola & Βιταμίνη C

Τo Φυτικό Πολυτονωτικό της σειράς Novia Health με Ιπποφαές, Guarana, Acerola και Πορτοκάλι αποτελεί
ένα ιδανικό φυτικό μίγμα για την τόνωση του οργανισμού και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Ο συνδυασμός τους αναζωογονεί, βελτιώνει τη διάθεση και δρά ενισχυτικά στη λειτουργία του κεντρικού
νευρικού συστήματος, της καρδιάς και των μυών. Η κατανάλωση ενός φακελίσκου ημερησίως υποστηρίζει τις
ανάγκες του οργανισμού σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά με τη λήψη μόνο φυτικών συστατικών.
Είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για αθλητές, μαθητές και γενικότερα για άτομα κάθε ηλικίας για την αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων κόπωσης και άγχους. Διαλύστε το περιεχόμενο ενός φακελίσκου σε μισό ποτήρι νερού και
απολαύστε την υπέροχη γεύση του.

Οδηγίες χρήσης
Λαμβάνετε 1 φακελίσκο την ημέρα, ως συμπλήρωμα διατροφής, μετά από το πρωινό γεύμα. Μετά τη διάλυσή
του στο νερό, καταναλώστε άμεσα το προϊόν μέσα σε μία ώρα. Διαφορετικά, φυλάξετε το διαλυμένο προϊόν
στο ψυγείο και χρησιμοποιήστε το μέσα σε 24 ώρες, αφού το ανακατέψετε ελαφρά πριν τη χρήση του.
Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δόση, διότι μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική
αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
Ενεργά συστατικά ανά φακελίσκο
Συστατικά
Ποσότητα
Ιπποφαές
400 mg
Acerola
400 mg
Guarana
200 mg
Orange Juice
800 mg
Επίσης, κάθε φακελίσκος περιέχει:
Sorbitol, Sucrose, Erythritol-Stevia,
Inulin powder, Potassium acesulfane,
Maltodextrin
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Χωρίς συντηρητικά
Κάθε φακελίσκος περιέχει
Βιταμίνη C (120mg) και Καφεΐνη (20mg)
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Φυτικό Σιρόπι για τον ερεθισμένο λαιμό

με Φασκομηλιά, Δίκταμο, Θυμάρι, Μάραθο, Κανέλλα & Νέκταρ Αγαύης
Τo Φυτικό Σιρόπι της σειράς Novia Health με Φασκομηλιά, Δίκταμο, Θυμάρι, Μάραθο και Κανέλλα,
αποτελεί μία μοναδική σύνθεση βοτάνων, παραδοσιακά γνωστών για τις αντισηπτικές και καταπραϋντικές
τους ιδιότητες, καθώς και για την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση του βήχα και του κρυολογήματος.
Ο συνδυασμός τους στο Φυτικό Σιρόπι της σειράς Novia Health είναι ιδανικός για την ανακούφιση του
ερεθισμένου λαιμού, την αντιμετώπιση της βραχνάδας, των συμπτωμάτων του απλού κρυολογήματος.
Τo Φυτικό Σιρόπι της σειράς Novia Health περιέχει, επίσης, Νέκταρ Αγαύης, ένα φυτικό γλυκαντικό χαμηλού
γλυκαιμικού δείκτη, το οποίο περιλαμβάνει στη σύνθεσή του κυρίως φρουκτόζη & γλυκόζη, ενώ παράλληλα
αποτελεί πηγή ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών.

Οδηγίες χρήσης
Λαμβάνετε 1 κουτάλι της σούπας (10ml) έως και 3 φορές την
ημέρα. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Μην υπερβαίνετε την
προτεινόμενη δόση, διότι μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητα
αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας, εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική
αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής ή για τη
θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
Ενεργά συστατικά ανά κουταλιά (10ml σιροπιού)
Συστατικά
Ποσότητα
Εκχύλισμα Φασκόμηλου
100 mg
Εκχύλισμα Δίκταμου
100 mg
Εκχύλισμα Μάραθου
10 mg
Εκχύλισμα Θυμαριού
10 mg
Εκχύλισμα Κανέλλας
10 mg
Νέκταρ Αγαύης
5g
Επίσης, περιέχονται: Sorbitol, Glycerol,
Citric acid, Potassium sorbate, Purified water
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Συμβατό με ομοιοπαθητική

Με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη
Δεν περιέχει οινόπνευμα
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Σιροπάκι για τον παιδικό πονόλαιμο

με Χαμομήλι, Θυμάρι, Μάραθο, Μέλι, Νέκταρ Αγαύης & Βιταμίνη C
Τo Σιροπάκι της σειράς Novia Health με Χαμομήλι, Θυμάρι, Μάραθο, Μέλι & Βιταμίνη C, αποτελεί
μία μοναδική σύνθεση φυτικών συστατικών και βοτάνων, παραδοσιακά γνωστών για τις αντισηπτικές και
καταπραϋντικές τους ιδιότητες, καθώς και για την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση του βήχα και
του παιδικού πονόλαιμου. Το Σιροπάκι της σειράς Novia Health ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού.
Ανακουφίζει τον ερεθισμένο λαιμό, αντιμετωπίζει τη βραχνάδα και τα συμπτώματα του απλού κρυολογήματος.
Η ευχάριστη γεύση του με το Φυσικό Άρωμα Μανταρινιού και η παραδοσιακά δοκιμασμένη σύνθεσή του
το καθιστά ιδανικό για χρήση στα παιδιά. Περιέχει, επίσης, Νέκταρ Αγαύης, ένα φυσικό γλυκαντικό χαμηλού
γλυκαιμικού δείκτη, το οποίο περιλαμβάνει στη σύνθεσή του κυρίως φρουκτόζη & γλυκόζη, ενώ παράλληλα αποτελεί
πηγή ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών.

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Για παιδιά 3-5 ετών λαμβάνετε
ένα κουταλάκι του γλυκού (5ml) έως και 3 φορές την ημέρα. Για
παιδιά άνω των 5 ετών λαμβάνετε μια κουταλιά της σούπας (10ml)
έως και 3 φορές την ημέρα, ως συμπλήρωμα διατροφής. Μην
υπερβαίνετε την προτεινόμενη δόση, διότι μπορεί να προκληθούν
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρο ή το
φαρμακοποιό σας, εάν το παιδί βρίσκεται υπό φαρμακευτική
αγωγή ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Τα συμπληρώματα
διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας
ισορροπημένης διατροφής ή για τη θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
Ενεργά συστατικά ανά κουταλιά (10ml σιροπιού)
Συστατικά
Ποσότητα
Εκχύλισμα Χαμομηλιού
10 mg
Εκχύλισμα Θυμαριού
10 mg
Εκχύλισμα Μάραθου
10 mg
Εκχύλισμα Μελιού
250 mg
Βιταμίνη C
40 mg
Νέκταρ Αγαύης
4,5 g
Επίσης, περιέχονται: Φυσικό Άρωμα Μανταρινιού,
Sorbitol, Glycerol, Potassium sorbate, Purified water
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Συμβατό με ομοιοπαθητική

Με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη
Δεν περιέχει οινόπνευμα
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Πολυπεπτικό για ένα υγιές πεπτικό σύστημα
με Μαστίχα, Δίκταμο & Πρεβιοτικά

Το Πολυπεπτικό της σειράς Novia Ηealth περιέχει Μαστίχα Χίου και Δίκταμο, δύο παραδοσιακά φυτά
γνωστά για την ευεργετική τους δράση στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και την ανακούφιση των
στομαχικών διαταραχών. Σύμφωνα με σύγχρονες αναφορές έχουν αντισπασμωδικές, αντιμικροβιακές και
επουλωτικές ιδιότητες.
Η Ινουλίνη είναι ένας φυσικός πρεβιοτικός πολυσακχαρίτης που βελτιώνει την πεπτική και εντερική λειτουργία.
Χάρη στην πρωτότυπη σύνθεσή του, τo Πολυπεπτικό της σειράς Novia health καταστέλλει δραστικά το
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, προσφέροντας θεραπευτική δράση στους ασθενείς που υποφέρουν από
πεπτικό έλκος. Αποτελεί ένα φυσικό βοήθημα κατά της δυσπεψίας, καταπραΰνει τους πόνους του στομάχου
και του εντέρου και αντιμετωπίζει τις καούρες.

Οδηγίες χρήσης
Λαμβάνετε 2 καψάκια έως και 3 φορές την ημέρα, ως
συμπλήρωμα διατροφής, μετά τα γεύματα. Το καψάκιο
λαμβάνεται ολόκληρο με τη βοήθεια νερού. Μην υπερβαίνετε
την προτεινόμενη δόση (6 καψάκια /ημέρα), διότι μπορεί να
προκληθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, εάν είστε έγκυος, θηλάζετε,
βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε
προβλήματα υγείας. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης
διατροφής ή για τη θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
Ενεργά συστατικά ανά κάψουλα
Συστατικά
Ποσότητα
Φυσική Μαστίχα Χίου 120 mg
Εκχύλισμα Δικτάμου
100 mg
Ινουλίνη
80 mg
Έκδοχα: Hypromellose, Maltodextrin
Τα καψάκια είναι φυτικής προέλευσης
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Χωρίς συντηρητικά
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Δυναμωτικό για δύναμη & υγεία
με Κάρδαμο & Σπιρουλίνα

Το Δυναμωτικό της σειράς Novia Ηealth είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει το μοναδικό
συνδυασμό από Σπιρουλίνα και Κάρδαμο, δύο φυτικά συστατικά με ευεργετική δράση. Είναι κατάλληλο για
την τόνωση του οργανισμού, την αντιμετώπιση της κόπωσης και του άγχους, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού
συστήματος και την αναδόμηση των ιστών.
Χάρη στην πρωτότυπη σύνθεσή του, το Δυναμωτικό της σειράς Novia Health αποτελεί φυσική πηγή όλων των
απαραίτητων αμινοξέων, αντιοξειδωτικών, πολυακόρεστων λιπαρών, Βιταμινών Α, Ε, Β1, Β5, Β6, Β12, σιδήρου
και πολλών άλλων ιχνοστοιχείων χρήσιμων για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Επιπλέον, βοηθά στη
διαδικασία της πέψης και της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών από το έντερο και είναι ιδανικό για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση των διατροφικών ελλείψεων.

Οδηγίες χρήσης
Λαμβάνετε μέχρι 2 καψάκια έως και 4 φορές την ημέρα, ως
συμπλήρωμα διατροφής μετά τα γεύματα. Το καψάκιο λαμβάνεται
ολόκληρο με τη βοήθεια νερού. Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη
δόση (8 καψάκια /ημέρα), διότι μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητα
αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας,
εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή
αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης
διατροφής ή για τη θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
Ενεργά συστατικά ανά κάψουλα
Συστατικά
Ποσότητα
Σπιρουλίνα
200 mg
Εκχύλισμα Κάρδαμου 100 mg
Έκδοχα: Hypromellose, Maltodextrin
Τα καψάκια είναι φυτικής προέλευσης
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Χωρίς συντηρητικά
Περιέχει πηγή Φαινυλαλανίνης.
Να αποφεύγεται η χρήση από άτομα που πάσχουν
από Φαινυλκετονουρία.

14-15

Πολυβιταμίνη Συμπλήρωμα διατροφής
με σύμπλεγμα Βιταμινών Β & Α,C,D3,K1

Η Πολυβιταμίνη της σειράς Novia Ηealth αποτελεί μια πλήρη πηγή ενέργειας και έναν ιδανικό συνδυασμό
βιταμινών με πολλαπλή δράση.
Η μοναδική της σύνθεση παρέχει όλα τα ευεργετικά οφέλη στον οργανισμό, συμβάλλει στη φυσιολογική
λειτουργία του νευρικού συστήματος λόγω του συμπλέγματος βιταμινών Β, στη διατήρηση της φυσιολογικής
όρασης (Βιτ.Α) και της κατάστασης των οστών (Βιτ.Κ1, D3).
H Πολυβιταμίνη καλύπτει την ημερήσια ανάγκη του οργανισμού σε Βιτ.C, ενώ η Βιτ.Ε που περιέχει βοηθά στην
προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Οδηγίες χρήσης
Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών, 1 δισκίο την ημέρα, διαλυμένο
σε 1 ποτήρι νερό. Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δόση διότι
μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν είστε έγκυος,
θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε
προβλήματα υγείας.
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία
ανθρώπινης νόσου.
Ενεργά συστατικά ανά δισκίο
Συστατικά
Βιταμίνη Β1 Β2 Β6 Β12
Βιταμίνη Α Ε C D3 K1
Σίδηρος
Μαγνήσιο
Ασβέστιο
Σελήνιο
Κατάλληλο για διαβητικούς
Κατάλληλο για χορτοφάγους
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Ωμέγα 3

με φυσικό άρωμα Μάνγκο –Ροδάκινο & Βιταμίνη C
Το σιρόπι Ωμέγα 3 της σειράς Novia Ηealth, με φυσικό άρωμα Μάνγκο-Ροδάκινο, περιέχει σε μορφή γαλακτώματος ιχθυέλαιο αρίστης ποιότητας και υψηλής περιεκτικότητας σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αποτελεί μια προηγμένη
σύνθεση που το καθιστά ιδανικό για χρήση από άτομα που έχουν δυσκολία στην κατανάλωση ιχθυελαίου λόγω
της έντονης οσμής του και γεύσης. Η ποσότητα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που περιέχονται στην ΣΗΔ συντελούν
στη διατήρηση των κανονικών επιπέδων των τριγλυκεριδίων και της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης. Επίσης η
ημερήσια πρόσληψη 100mg και 250mg DHA συμβάλει στην ομαλή ανάπτυξη της όρασης και του εγκεφάλου στα
παιδιά. Το Ωμέγα 3 της σειράς Novia Health περιέχει επίσης Νέκταρ Αγαύης, ένα φυσικό γλυκαντικό χαμηλού
γλυκαιμικού δείκτη καθώς επίσης και Ακακία που αποτελεί πηγή ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών.

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε καλά πρίν τη χρήση. Λαμβάνεται ένα κουτάλι της σούπας
(10ml) έως και 2 φορές την ημέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
από παιδιά μετά τη σύμφωνη γνώμη του παιδιάτρου, ως συμπλήρωμα
διατροφής. Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δόση διότι μπορεί να
προκληθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε
υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διατροφής ή για τη θεραπεία
ανθρώπινης νόσου.
Ενεργά συστατικά ανά κουταλιά (10ml σιροπιού)
Συστατικά
Ποσότητα
Συμπυκνωμένο Ιχθυέλαιο
1,25 g
- Συνολικά Ω3 Λιπαρά Οξέα
750 mg
- EPA (εικοσιπενταενοϊκο Οξύ)
375 mg
- DHA (Εικοσιδιεξαενοϊκό Οξύ)
250 mg
Βιταμίνη C
50 mg
Νέκταρ Αγαύης
1,25 g
με περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες:
- Φρουκτόζη
0,87-0,96 g
- Γλυκόζη
0,2-0,26 g
- Σακχαρόζη (ζάχαρη)
max 0,0375 g
- Ινουλίνη
max 0,0375 g

Επίσης περιέχονται:
- Sunflower Oil
- Acacia
- Xanthan
- Peach flavor
- Mango flavor
- Potassium Sorbate
- Βeta-carotene
- Purified water
Με χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη
Δεν περιέχει οινόπνευμα

Νιώσε τη δύναμη
της φύσης!
Συμπληρώματα διατροφής
με Φυτικά συστατικά

18-19

ΑΠΟ ΤΗ

Pharmazac Α.Ε.
Ναούσης 31, 104 47 Αθήνα
Τηλ: +30 210 34 188 89 - 97
pharmazac@pharmazac.gr

www.pharmazac.gr

