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SZANOWNI PAŃSTWO

Obecnie przygotowujemy się do podsumowania tegorocznych działań, aby 
planować dalszy rozwój w 2018 r. W tym roku staraliśmy się regularnie dostarczać 
wydawnictwa edukujące i poradnikowe dla pacjentów. Wydaliśmy 6 części 
poradników o schorzeniach (Zaparcia, Niestrawność, Stres, Biegunka, Detoksykacja 
Wątroby, Układ Moczowy) oraz 3 numery periodyku Naturalnie Zdrowi.

Materiały z cyklu Opieka Farmaceutyczna, prezentujące specyfikę 
rekomendowania leków ziołowych, dla osiągnięcia optymalnych efektów, ukazały 
się w 6 częściach. Mamy nadzieję, że nasze publikacje były przydatne 
w codziennej pracy i w kontaktach z pacjentami. 

W najbliższych miesiącach chcielibyśmy otrzymać informację zwrotną na temat 
Państwa potrzeb i satysfakcji z naszych dotychczasowych propozycji, 
by opracować efektywny plan działania na nadchodzący rok. 

Które z naszych produktów/materiałów uważają Państwo za najbardziej 
pożyteczne w codziennej pracy?  (5 bardzo przydatne, 0 nieprzydatne)

A. Poradniki dla pacjenta       5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0
B. Materiały „Opieka Farmaceutyczna”    5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 
C. Wizualizacja apteki/zielarni „Doradzamy”    5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0
D. Czasopismo Naturalnie Zdrowi            5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0

Prosimy o Państwa opinię, oceny oraz propozycje udoskonaleń, by nasi pacjenci 
odczuwali stale rosnącą opiekę i zainteresowanie ich potrzebami.

Jesteśmy  wdzięczni za współpracę i Państwa 
wkład w popularyzację fitoterapii 
- w ramach programu Naturalnie Zdrowi.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Tocha
Specjalista ds. Rozwoju Sprzedaży 

mtocha@labofarm.pl   /   tel kom. 507 099 650



Korzyści wynikające 
z udziału w programie
DORADZAMY 
Pacjent od pierwszego kontaktu
(naklejka na drzwiach czy witrynie) czuje się 
zaproszony i przekonany, że jego potrzeby 
spotkają się  ze szczególną uwagą, że może liczyć 
na poradę.

EKSPOZYTOR 
Z KOMPLETEM PORADNIKÓW
Pacjent ma dostęp do atrakcyjnie wydanych, 
merytorycznych porad, w jaki sposób ma dbać 
o zdrowie. Otrzymuje "wartość dodaną", którą 
zabiera ze sobą do domu.

LEKI
Oznakowana listwą półka podkreśla najważniejszy 
element, od którego zależy skuteczność 
i bezpieczeństwo terapii, także pożytecznej 
profilaktyki. Zadowolony z efektów terapii i opieki, 
pacjent powraca, a apteka, zielarnia staje się dla 
niego źródłem wiedzy na temat zdrowia, miejscem, 
w którym pacjent czuje się ważny.

Specjalna oferta handlowa 
dla aptek i zielarni „Naturalnie Zdrowi”.

PLAKAT
„Tutaj dostępny jest poradnik”
To kolejny komunikat po wejściu. Widoczna, 
ważna informacja o nieodpłatnym poradniku 
na temat poszczególnych schorzeń.



Wsparcie w edukowaniu 
i doradzaniu pacjentom

Seria poradników skierowanych do pacjentów 
z poszczególnymi dolegliwościami.

czasopismo popularne „Naturalnie Zdrowi” 
zawierające artykuły i porady 
dla dbających o naturalny 
i zdrowy tryb życia.

Nasza redakcja jest do Waszej dyspozycji 
Staramy się jak najlepiej spełniać oczekiwania czytelników. 
Czekamy na propozycje tematów, które warto poruszyć 
w następnych wydaniach. Napisz do nas. 
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Nowoczesne dokształcanie 
zgodnie z oczekiwaniami 
i potrzebami farmaceutów

Cykl szkoleń w ramach 
ustawicznego kształcenia 
farmaceutów

Kwartalnik popularno-naukowy 
„Panacea - leki ziołowe” 
poświęcony upowszechnianiu 
osiągnięć fitoterapii, 
wydawany od 15 lat.

Lata 2013-2016:

     64 konferencje,
     4000 farmaceutów

     22 szkolenia internetowe,
     27 000 certyfikatów
     ukończenia kursu

3000 farmaceutów i zielarni 
korzysta z bezpłatnej 
prenumeraty.

Materiały specjalistyczne z cyklu Opieka Farmaceutyczna w poszczególnych 
schorzeniach są pomocnym narzędziem w rekomendowaniu leków ziołowych.

Skorzystaj  z naszej oferty, 
szczegóły na stronie 
www.centrumfitoterapii.pl

punkty twarde punkty miękkie
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Odpowiadamy na 
potrzeby pacjentów
Labofarm jest wiodącym producentem ziołowych leków uspokajających 
i nasennych. W tym roku poszerzyliśmy gamę w kategorii schorzeń układu 
nerwowego o Valdix extrakt.

Tabletka powlekana. Zawartość substancji czynnej: Każda tabletka zawiera 
355 mg wyciągu z korzenia kozłka (Valeriana officinalis L., radix) (3-4:1).
Wskazania do stosowania:
Łagodzenie stanów umiarkowanego napięcia nerwowego oraz zaburzeń snu.
Przeciwwskazania:
Nie należy stosować leku, w przypadku nadwrażliwości na przetwory z korzenia 
kozłka lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Laboratorium farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. www.labofarm.pl



Pełna gama leków Labofarm 
we wszystkich kategoriach 

terapeutycznych

lub wersja elektroniczna
 

www.centrumfitoterapii.pl
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Technologia produkcji 
leków Labofarm 
w skrócie:

- pomysł innowacyjnego składu i przeznaczenia 
  zgodnie z EMA
- rejestracja leku: THMP, WEU 
  zgodnie z dyrektywą 2001/83/EC oraz 2004/24EC

R&D 

SUROWIEC

GMP

Jakościowa przewaga 
tabletek ziołowych Labofarm 
nad innymi produktami:

- tabletki wyprodukowane są na bazie standaryzowa-
  nego sproszkowanego surowca,
- wyróżniają się kompleksowym działaniem wszyst-
  kich substancji czynnych obecnych w roślinie i zmini-
  malizowanym działaniem niepożądanym,
- tabletki posiadają naturalny zapach, smak i wygląd, 
  nie zawierają barwników, substancji smakowo-zapa-
  chowych oraz substancji konserwujących,
- kontrola jakości od selekcji nasion do produktu 
  gotowego,
- badania trwałości pozwalają na wydłużenie okresu
  ważności tabletek do 3 lat.
- standaryzacja na zawartość związków czynnych   
  pojedynczej dawki (tabletki) pozwala na dostosowanie 
  terapii do indywidualnych cech osobniczych pacjenta.

- wszystkie procesy technologiczne wytwarzane 
  zgodnie z GMP
- monitorowanie całego procesu technologicznego 
  w oparciu o zintegrowany system informatyczny
- system komputerowy integrujący dokumentację 
  wszystkich etapów wytwarzania

- Własne ekologiczne uprawy (50 ha)
  Europejski Certyfikat Ekologiczności
- kontrola zawartości związków czynnych i zanieczysz-
  czeń na etapach wzrostu
- termin zbioru w momencie optymalnej zawartości 
  związków czynnych
- kontrola temperatury suszenia i wilgotności surowca



15 
lat działalności naukowo-

dydaktycznej Centrum Fitoterapii

28 
lat na rynku

60 
leków ziołowych

6 000 000 
opakowań rocznie*

1
Lider w uspokajaniu

*sprzedaż do pacjenta w przeliczeniu á 10 tabletek wg PharmaExpert




