
 

   

 

 

Kalendarz 2016 
 

Drodzy Państwo! 

Poniżej prezentujemy przykłady składów recepturowych w podziale na poszczególne miesiące, 

Kalendarza na 2016. 

Ufamy, że tego rodzaju potraktowanie tematu receptury aptecznej będzie dla Państwa interesujące. 

W razie opinii i pytań prosimy kierować e-maile na adres academy@fagron.pl 

 

Każdy z poniższych składów recepturowych powinien być wcześniej skonsultowany z lekarzem. 

  

STYCZEŃ 

Jan uwielbia jazdę na nartach. Z mikrourazami skóry dłoni radzi sobie przy pomocy wypróbowanego środka - 

wazeliny hydrofilowej, podłoża świetnie chroniącego skórę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. 

 Rp.:   

Siloli (Dimethiconi) 0,5 

Vaselini hydrophylici ad 100,0 

Skórę twarzy smarować przed szusowaniem. 

  

LUTY 

Kasia zmaga się z objawami atopowego zapalenia skóry. Pomimo tego nie rezygnuje z żadnych aktywności 

właściwych nastolatkom. Regularnie stosuje maść cholesterolową, która jest uniwersalnym podłożem 

natłuszczającym.  

 Rp.:   

Vit. A oleosa             800 000 j.m. 

3%Sol. Acidi borici            30,0 

Ung. Cholesteroli ad 100,0 

Kasieńce wystarczy jedno posmarowanie, Kasia powinna smarować 2 razy dziennie. Katarzyna niech nie 

poprzestaje na trzech nasmarowaniach (wieczorem!). 
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MARZEC 

Mariusz jest chirurgiem. Ponieważ jego dłonie narażone są na długotrwałe działanie środków dezynfekujących, 

stara się regularnie używać poleconego przez kolegę dermatologa preparatu z dimetikonem na bazie Lekobazy 

LUX, który bardzo dobrze natłuszcza jego skórę. 

 Rp.:   

Ol. lini                    30,0 

Lekobaza LUX ad 100,0 

Olej lniany nada skórze aksamitny dotyk po 1-2 krotnym posmarowaniu. 

  

KWIECIEŃ 

Luiza od dziecka kocha taniec, a niedawno została baleriną w operze. Nadmierne rogowacenie pięt pielęgnuje 

przy pomocy maści mocznikowych, które specjalnie dla niej komponuje specjalista dermatolog. 

 Rp.:   

Urea                 6,0 

Aq. dest.   

Unguenti Eucerini I  aa ad 100,0 

Nawilżenie skóra uzyska po 2 - 3 krotnym użyciu wieczorem. 

  

MAJ 

Maria to namiętna ogrodniczka. Dokuczliwe bóle stawów łokciowych i kolanowych łagodzi za pomocą maści 

recepturowej zawierającej prokainę w innowacyjnym podłożu transdermalnym Pentravan®. 

 Rp.:   

Benzocaini                  5,0 

Vaselini hydrophylici    ad 100,0 

Swędzące (piekące) miejsca na skórze smarować 3 - 4 razy dziennie, a odczucie bólu (swędzenia, 

pieczenia) będzie opanowane. 

  



 

   

 

 

CZERWIEC 

Igor, dzięki swojemu dermatologowi odkrył efekty jakie daje tanina, przez co poradził sobie z nadmierną 

potliwością, a jego życie nabrało nowych barw.  

 Rp.:   

Ac. tannici                     5,0 

Eucerini       

Aq. dest        aa ad 100,0 

Regularne (!) stosowanie 1 - 2 razy w ciągu dnia pozwoli ograniczyć potliwość dłoni, zwalczając 

jednocześnie zmacerowanie skóry. 

  

LIPIEC 

Krzyś już nie rozdrapuje ukąszeń komarów. Jego rodzice farmaceuci mają zawsze pod ręką maść z 

prometazyną, która szybko gasi pożar na skórze. 

 Rp.:   

Promethazini hydrochloridi           2,0 

Aq. dest.                                 30,0 

Vaselini hydrophylici        aa ad 100,0 

Smarować miejsca ukąszone przez owady 3 - 4 razy dziennie. 

 

SIERPIEŃ 

U Radka, studenta informatyki, nasilają się objawy łysienia typu męskiego. Odkąd systematycznie aplikuje na 

skórę głowy spirytus Waltera, przestał skrywać włosy pod czapką z daszkiem. 

 Rp.:   

Pilocarpini hydrochloridi          0,1 

Mentholi   

Thymoli   

Acidi tartarici           aa 1,0 

Capsici trae   

Chinae trae       aa 2,0 

Ethanoli  70%           ad 100,0 

Wcierać w owłosioną skórę głowy na noc. 



 

   

 

 

  

WRZESIEŃ  

Karina spędziła całe wakacje na południu Europy. Dla Kariny, najskuteczniejsza pielęgnacja skóry osłabionej 

kąpielami słonecznymi to specjalnie dla niej skomponowany przez dermatologa krem z palmitynianem 

askorbylu. 

 Rp.:   

Ascorbyli palm.              4,0 

Ol. Cacao                    20,0 

Ung. cholesteroli    ad 100,0 

Skórę zaczerwienioną po kąpieli słonecznej smarować 3 - 4 razy dziennie; w celu wybielenia 2 x dziennie, 

szczególnie starannie smarować na noc. 

  

PAŹDZIERNIK 

Ewa - po niepowodzeniu stosowania tradycyjnej terapii przeciw trądzikowi zaskórnikowemu, farmaceuta 

polecił jej tonik recepturowy z kwasem winowym, dzięki czemu jej marzenia o pracy stewardessy stały się 

realne. 

 Rp.:   

Rezorcini             

Ac. tannici        aa 1,0 

Glyceroli 5,0 

Spir. vini 45%           ad 100,0 

Na zmiany skórne uciążliwe smarować 2 - 3 razy dzienne, lżejsze 1 x na noc. 

  

LISTOPAD 

Grześ odkrywa uroki majsterkowania pod okiem dziadka, klejąc żaglowce. Po pracy z użyciem drażniących 

substancji, nigdy nie zapominają użyć kremu z Lekobazą Pharma Cosmetic i witaminami. 

 Rp.:   

3% Sol. Acidi borici   

Eucerini          aa ad 100,0 

Skórę przesuszoną smarować 1 - 2 razy dziennie. Starszą 3 - 4 razy dziennie, nie zapominając o starannym 

posmarowaniu na noc. 

   

 



 

   

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

Rodzice Anieli i Kuby pozwalają dzieciom bawić się w śniegu, bo ich pediatra regularnie przepisuje im krem z 

Euceryną apteczną Pharma Cosmetic i witaminami, który doskonale zabezpiecza ich skórę, narażoną w okresie 

zimowym na nadmierne przesuszenie. 

 Rp.:   

Vit. E conc.              2,0 

Lekobaza LUX  ad 100,0 

Smarować skórę każdorazowo przed wyjściem na zewnątrz, a w razie uczucia "Sciągania" także na noc. 

 

 


