Mediakit
Nielen pre
lekárnikov
Distribuovaný
zdravotníckym
pracovníkom
a odbornej verejnosti

Dôvody prečo inzerovať
Možnosť
inzerovať aj
preskripčné
lieky

Prehľad účinnosti Vašej inzercie – pri
spolupráci nad 3 mesiace získate od nás
pravidelný reporting – prehľad predajov
inzerovaných produktov
pred a po zverejnení

Čitateľská obec je tvorená
atraktívnou cieľovou
skupinou – lekárnikmi
a lekármi
Vysoká kvalita odborných informácií
vo vybraných formátoch inzercie,
ktoré pripravujú erudovaní a skúsení
autori dennodenne sa pohybujúci
v oblasti lekárenstva a zdravotníctva

Príležitosť
podporiť predaj
Vašich produktov
v sortimente
UNIPHARMY

Individuálny prístup k tvorbe
inzercie – možnosť grafického spracovania
inzercie a vytvorenie špeciálneho formátu,
rubriky podľa Vašich požiadaviek
Spojte Vašu inzerciu aj s inými
marketingovými službami, ktoré
ponúkame – emailing, telemarketing cez
našich referentov predaja, či distribúciu
letákov priamo do lekární

Zá k la d n é ú d a je

Časopis Lekárnik
» Názov: LEKÁRNIK
Periodicita: mesačník (12 x do roka)
Náklad: 5 000 – 5 500 ks
Rozsah: 48 a viac strán
Formát: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka
Väzba: spinková (V1)
Tlač: hárková ofsetová tlač
Distribúcia:	obchodní zástupcovia, vodiči, poštové zásielky

Odborno-informačný mesačník Lekárnik je kvalitný slovenský odborno-informačný časopis, ktorý vydáva
spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Časopis je distribuovaný lekárnikom,
lekárom nielen u nás, ale aj v Českej republike.
O kvalite svedčí dlhoročná tradícia vydávania – od roku 1996 – ktorá prezrádza veľa o profesionálnom prístupe
a stabilnom mieste na trhu odborno-informačných časopisov určených pre odbornú farmaceutickú a lekárenskú obec. V časopise Lekárnik čitateľ nájde aktuálne témy z oblasti zdravotníctva a lekárenstva, praktické informácie z oblasti legislatívy
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
a ekonomiky, reportáže,
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
rozhovory, odborne spra3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
cované články o farmakoterapii určitých druhov
Formát 01
Formát 02
Formát 01
Formát
02
Formát
03
200
x 270 mm
200
x 270 mm
ochorení, prípady a skú200 x 270 mm
200 xstrany
270 mm
x 270 obálky
mm
vnútorné
časopisu
2. a200
3. strana
senosti z praxe, novinky zo
vnútorné strany časopisu
2. a 3. strana obálky
4. strana
obálky
(vnútorné)
(vnútorné)
(vonkajšia)
študentského života far
664,00 €
800,00 €
664,00
€
800,00
€
€
1000,00
maceutov. Vybrané člán
796,80 € s DPH
960,00 € s DPH
796,80 € s DPH
960,00 € s DPH
1 200,00 € s DPH
ky sú sprístupnené aj na
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
spadávka
spadávka
webovej stránke spospadávka
spadávka
spadávka
ločnosti UNIPHARMA –
www.unipharma.sk. Hlavné témy na daný rok, ku
ktorým môžete inzerovať
Vaše produkty Vám na
vyžiadanie pošle redakcia
Formát 04
časopisu Lekárnik.
Formát 04

168 x 112 mm

1

168 x 112 mm

Formát 05
168 x 73 mm

332,00 €
398,40 € s DPH

3 mm

332,00 €
398,40
€ s DPH
235,00
€
282,00 € s DPH

Formát 05
168 x 73 mm

235,00 €270,00 €
324,00 €
282,00 € s DPH
s DPH
Formát 06

80,5 x 230 mm

Formát 07

270,00
200 x 20 mm

€

324,00 €
400,00 €
s DPH
Formát 06
480,00
€
s
DPH
80,5 x 230 mm

Technické podmienky pre dodávanie podkladov
Formát časopisu: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka
• K spracovaniu – fotografie, diapozitívy, perovky.
• Dodané scany alebo dig. fotografie vo formátoch
„eps“, „jpg“ alebo „tif“, rozlíšenie 300 dpi (rozmer
min. 1:1), farebný
• priestor – CMYK.
• Logá vo vektorových súboroch „eps“, „ai“, „cdr“
ale bo „wmf“, fonty prevedené do kriviek, farebný
priestor – CMYK.

• Spracované reklamy je možné dodať vo formáte
„pdf“ – v press kvalite (nezabudnúť na spadávku).
Bitmapy v súbore musia mať aspoň 300 dpi a musia byť v CMYK-u.
• Rovnako použité vektory musia byť v CMYK-u.
• Spracované reklamy je možné dodať aj vo formátoch ako scany a digitálne fotografie, platia pre ne
rovnaké podmienky.
• Texty v súboroch „doc“, „txt“a „rtf“.
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Atraktívna ponuka inzercie
PR článok
o spoločnosti
alebo
o produkte

Chcete prezentovať svoju spoločnosť alebo produkt inak ako plošnou inzerciou?
Ponúkame Vám možnosť informovať našich čitateľov o Vašej spoločnosti alebo
produktoch formou PR článku na jednu alebo dve strany.
» Cena jednej strany: 684 € bez DPH



advertoriál
AUTOR: MVDr. Dušan
Neuraxpharm

Kukučka

í
Možnosti kauzálnej terapie neuropati
uridínmonofosfátu
a s nimi súvisiacej neuropatickej bolesti použitím
v kombinácii s vitamínmi B9 a B12

Odborný
článok

Pozornosť sa sústredí na liečivú látku nie produkt. Nie je to
PR článok – nevzťahuje sa priamo na produkt, nemôže byť
v texte menovaný. Spoločnosť môže byť uvedená.
» Cena jednej strany: 200 € bez DPH



ochorením s populačnou
Neuropatie sú častým neurologickým
(2,4 %) s nárastom až do 8 000
prevalenciou 2 400 na 100 000 osôb
Až štvrtina pacientov nie je
na 100 000 (8 %) so stúpajúcim vekom.
antipyretikami a nesteroidnými
vôbec liečená a viac ako 2/3 je liečených
v liečbe neuropatickej bolesti za
antireumatikami ktoré sa považujú
Až štvrtina pacientov nie je vôbec
neúčinné, alebo minimálne účinné.
antipyretikami a nesteroidnými
liečená a viac ako 2/3 je liečených
v liečbe neuropatickej bolesti za
antireumatikami ktoré sa považujú
neúčinné, alebo minimálne účinné.
faktoru (NGF).
lekárenskom trhu
V poslednom období sa na slovenskom

NGF riadi prolátku uridínmonofosfát
začínajú objavovať prípravky obsahujúce
ces diferendobrou alternatívou pri
(UMP). Táto molekula sa zdá byť veľmi
ciácie a rastu
bolesti. Charakteristika
zvládaní neuropatií, a s nimi spojenej
nervovej bunpo ukončení štúdie
účinku dáva, pri vhodnej
Oblasti postihnuté bolesťou – na začiatku a
vlastností tejto látky a jej mechanizmus
ky a to cez
bojovať so samotnou
kombinácii s vitamínmi skupiny B, šancu
aktiváciu jeho
poškodeným periférnym
P2Y2 receptorom a vzápríčinou neuropatickej bolesti, čiže
receptora TrkA. Tento je aktivovaný
pri diferenciácii a raste
nervovým vláknom.
jomne tak riadia správnu signalizáciu
sa nachádza v bunkách
ktorý
nukleotid,
NGF. UMP ako agonista
pyrimidínový
je
UMP

nervovej bunky indukovaných cez
Uridín je stavebnou zložprocesu.
takmer všetkých živých organizmov.
P2Y2 receptora napomáha horeuvedenému
Potravinové zdroje uridínu
vplyv na urýchkou ribonukleovej kyseliny (RNA).
Vitamíny B9 a B12 majú rovnako priaznivý

zelenina
droždie,
pekárenské
mlieko,
myelínu, ako aj na reguako sú pivo, materské
lenie delenia buniek, správnu tvorbu
nedokážu spoľahlivo zvýpri jeho zvýšenej hladine
však ani pri pravidelnej konzumácii
láciu hladiny homocysteínu, ktorý
keďže samotný uridín
šiť hladinu uridínu v nervovej sústave,
poškodzuje nervové bunky.
bariéru.
hematoencefalickú
a vitamínov B9 a B12
nedokáže preniknúť z čreva cez
Priaznivý účinok kombinácie UMP

ktorá zabezpečí uvedený
bolesti bol preukázaný
Tu slúži ako nosič fosfátová časť UMP,
na liečbu neuropatií a s nimi spojenej
potravy s dostatkom
štúdii. Pacienti s rôznyprechod uridínu. Preto aj napriek príjmu
v otvorenej multicentrickej, prieskumnej
jeho zvýšenej hladiny v orzložky po dobu 60 dní
zdrojov uridínu je na zabezpečenie
mi typmi neuropatií užívali horeuvedené
prípravkami s obsahom
významné zmiernenie
ganizme nevyhnutná suplementácia
a následne bolo potvrdené signiﬁkantne
dávok, respektíve úplné
uridín monofosfátu.
príznakov neuropatií, ako aj zníženie
periférny nerv spočíva,
Priaznivý vplyv UMP na poškodený

vysadenie liekov proti bolesti.
preniknúť cez hemapredstavuje prísľub
ako bolo už uvedené, v jeho schopnosti
Z tejto aj ďalších štúdií vyplýva, že UMP

uridínu v nervovej
bolesti, to znaneuropatickej
príčiny
toencefalickú bariéru a zvýšiť koncentráciu
riešenie
do budúcna pre
poškodení schopnosť
poškodených periférnych
sústave. Periférny nerv má pri svojom
mená že napomáha pri regenerácii
prípadoch príliš pomalá,
doplňované kombináciou
regenerácie, táto je však v niektorých
nervov a jeho účinky sú veľmi vhodne
umožňuje zvýšeuridínu
hladiny
Zvýšenie
alebo nedostatočná.
s vitamínmi B9 a B12. 
odzrkadlí na rýchlosti prenie syntézy mRNA, čo sa priaznivo
pisu genetickej informácie
z DNA u deliacej sa bunky
poškodeného nervu. Toto
má za následok rýchlejšiu
regeneráciu poškodeného
nervu, či už axónu, alebo
myelínovej pošvy.
Ďalším priazniv ým

účinkom UMP pri neuropatických ochoreniach je
aktivácia nerve growing
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odborný článok
AUTORI:

MUDr. Kinga Križalkovičová
MUDr. Peter Križalkovič

Odborný
článok
+ plošná inzercia
na produkt

Odborný článok bez názvu produktu
spolu s plošnou inzerciou.



» Cena 1 strana: 432 € bez DPH
2 strany: 632 € bez DPH

Nové možnosti liečby
neuropatickej bolesti použitím
uridín monofostátu (UMP)
subjektívny
u praktického lekára je bolesť. Je to
Jednou z najčastejších príčin návštevy
Zákalebo už existujúce poškodenie organizmu.
pocit, ktorý signalizuje hrozbu poškodenia,
vlákien. V závislosti
receptorov, alebo priamo nervových
ladom vzniku bolesti je podráždenie
časovo
chronickú bolesť. Akútna bolesť je krátkodobá,
od trvania môže ísť o akútnu alebo
pulzovania
má charakter bodania, zvierania, pálenia,
3–6
je viazaná na podnet, je lokalizovaná,
atď.). Chronická bolesť trvá dlhšie ako
(napr. poúrazová, pooperačná, popáleninová
mesiacov (napr. neuropatická, nádorová).

poruchu funkcie, alebo
Pojem neuropatia (NP) označuje

poruchou trpí až 8 %
štrukturálne poškodenie nervu. Touto
šľahavá elektrizujúca,
populácie. Je opisovaná ako pálivá,
pre NP sú
alebo tupá, zvieravá, búšiaca. Charakteristické dysestéako parestézie,
aj spontánne senzitívne príznaky
často alodýnia, alebo
zie. Objektívnym vyšetrením sa zisťuje
hyperalgézia.
dominantné postaveV diagnostike neuropatickej bolesti má

stredne hrubých
nie EMG, ktoré poskytuje obraz o poškodení
vlákien.
až hrubých myelinizovaných nervových
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neurotransmidendritov), vplýva na zvýšenie produkcie
regeneráciu poškoJednou z možností ako potlačiť cez

terov (DOPA, Acetylcholín).
aby užívanie liekov
štúdie portugalských
deného nervu bolesť do takej miery,
Výsledok prieskumnej, multicentrickej

aby sa zredukovala ich
sledovania účinku
na bolesť nebolo potrebné, alebo
lekárov primárnej starostlivosti ohľadom
5 monofostátu (UMP),
B12 + kyselina listová,
dávka je použitie kombinácie uridín
liečby preparátom UMP + vitamín
a kyseliny listovej
validovaného dovitamínu B12 vo forme metylkobalamínu
v ktorej bola bolesť hodnotená pomocou
liečby a po uplynutí
vo forme metylfolátu.
tazníka painDETECT (PDQ) pri začatí
je nukleotid zložený
že sa celkové skóre
Uridín monofostát (UMP) (obr. vzorca)

60 dní od nasadenia preparátu potvrdil,
a nukleovej bázy uracilu,
výrazne znížilo (zo 17,5
z cukru ribózy, fostfátovej skupiny
pre bolesť hodnotené pomocou PDQ
znížila sa aj spotreba
a je jednou zo stavebna 8,8 bodov vo ﬁnálnom hodnotení)
atď).
ných zložiek pri synanalgetík (NSAID, opitátov, antidepresív
UMP,
kombinácii
v
RNA
téze novej RNA.
To znamená, že použitie preparátu

dáva nádej, že bolesť
(mRNA) prenáša genevitamínu B12 a kyseliny listovej nám
tickú informáciu z DNA
sa dá liečiť, nie len potláčať. 
do ribozómov (miesto
syntézy bielkovín). Pri
Literatúra:
mesto
klinika FNsP, Bratislava, Nemocnica Stare
obnove poškodeného
1. BOLESŤ A NEUROPATIA, Pavol Kučera, I. neurologicka
nervu je potrebná zvýVia pract., 2006, roč. 3 (12): 562–566
neuropathies
acid and vitamin B12 on the clinical expression of peripheral
2. Effect of the combination of uridine nucleotides, folic
šená syntéza materiálu,
TeresaLibório, Ulisses MeloSilva, RicardoFigueira,
LuisNegrão, PedroAlmeida, SérgioAlcino,HelenaDuro,
(2014) 4(3), 191–196
teda je potrebné zvýSílviaGonçalves, Laura NetoParra, Pain Management
neuropathies
B12 in patients with symptomatic peripheral entrapment
šené množstvo mRNA
Pain
3. Uridine monophosphate, folic acid and vitamin
Group for the Study of Peripheral Neuropathy
Luis Negrão & Paula Nunes; on behalf of the Portuguese
na urýchlenie transkripManagement. (2016) 6(1), 25–29
a new screening questionnaire to identify neuropathic
cie genetického kódu. Pri
4. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tölle TR. painDETECT:
je pomalá (mesiace, až
Med. Res. Opin. 22(10), 1911–1920 (2006).
bežnej hladine mRNA obnova nervu
components in patients with back pain. Curr.
Obrázky:
roky), alebo sa neuskutoční.
vlákien cez
nervových
rast
a
https://stock.adobe.com/sk/

obnovu
UMP podporuje

Center for Biotechnology Information
sa na syntéze fos U.S. National Library of Medicine National
NGF (faktor rastu nervov), zúčastňuje
Images
 Science Photo Library – KTSDESIGN/Getty
synaptogenézu
folipidov bunkovej membrány. Podporuje
a tvorbu membrán
(zvyšuje hladinu fosfatidyl cholínu,
advertoriál

praktického
Najčastejšie formy neuropatie v ambulancii

toxická polyneuropalekára sú diabetická polyneuropatia,
neuropatie vertebrotia (najčastejšie etyltoxickej etiológie),
syndr., lumboischiadický
génne etiológie: cervikobrachiálny
karpálneho tunela,
syndr., neuralgia nervi trigemini, syndróm
periférnych nervov postpostherpetická neuralgia, poškodenia
traumatickej etiol.
najčastejšie používajú:
V liečbe neuropatickej bolesti sa

antidepresíva, antieAntipyretiká (ASA, paracetamol), NSAID,
(tramadol, morﬁn).
pileptiká (gabapentín, pregabalín), opiáty
vníTieto prípravky však iba zmierňujú
manie bolesti, ale nepôsobia na príčinu

jej vzniku. Vzhľadom na patofyziológiu
PN, ktorá často zahŕňa léziu myelin
produkujúcich Schwannových buniek
v periférnych nervoch, je regenerácia
poškodenia myelinovej pošvy základným prvkom liečby.
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hlavná téma

liečbu inkontinencie
farmakoterapia. Veľký význam pre
aktivita a posilňomajú aj režimové opatrenia – fyzická
životného štýlu.
vanie svalov panvového dna či úprava
obmedzenie pitia
Zníženie telesnej hmotnosti alebo
viesť k výraznému
kávy a alkoholických nápojov môžu
inkontinencie je treba
zlepšeniu problémov. Pri liečbe
rolu
a mikčný režim. Zásadnú
Kukučka
dbať na pravidelný pitný
Dušan
AUTOR: MVDr. ktoré
pacientom
hrajú aj kvalitné absorpčné pomôcky,
Neuraxpharm
Pri výbere pomôcok
umožnia viesť život bez obmedzení.
kvalitu. Absorpčné poby mal byť dôraz kladený na ich
potrebám pacienta.
môcky sú prispôsobené konkrétnym
inkontinencie budú
Mobilným pacientom s ľahkou formou
Pre imobilných
vyhovovať vložky či absorpčné nohavičky.
formou inkontinencie sú
pacientov a pacientov s ťažkou
poskytnutia ochrany
určené plienkové nohavičky. Okrem
zápachu by mali byť prieproti pretečeniu a nepríjemnému
vnútri,
vo
tekutinu
uzamknúť
a
dušné a rýchlo vstrebávať
citlivej a namáhanej pokožky.
aby bolo chránené zdravie
neurologickým ochorením s populačnou
Neuropatie sú častým
výmena a voľba správnej veľkosti.
Zásadná je aj ich včasnána
nárastom až do 8 000
(2,4 %) s tenké
000 osôbtvarované,
100
400
2 dostupné
anatomicky
prevalenciou
dobe sú
V dnešnej
Až štvrtina pacientov nie je
stúpajúcim vekom.
druhy absorpčných
(8 %) soprispôsobené
000 pacienta
na 100
pohodliu
či inak
antipyretikami
spoľah- a nesteroidnými
je liečených
2/3tak
zaisťuje nielen
vývoji
ich ako
vôbec liečená
Pokrokavviac
pomôcok.
neuropatickej bolesti za
Používaním
v liečbe
diskrétnosti.
ktoré sa považujú
ochranu, ale aj zachovanie
livúantireumatikami
pacientov nie je vôbec
negatívny
Až štvrtina
úplne odstrániť
je možnéúčinné.
alebo minimálne
adekvátnych
neúčinné,pomôcok
nezávislý a nesteroidnými
Žiť aktívny,
antipyretikami
liečených
na kvalitu
2/3 ježivota.
inkontinencie
a viac ako
vplyv
liečená
je prianím
neuropatickej bolesti za
v liečbekaždého
i v spoločnosti
život doma
sa považujú
ktoré
a dôstojný
antireumatikami
 účinné.
človeka, vrátane seniorov.
minimálne

advertoriál

Hlavná téma
na 3 strany

Napíšte nám hlavnú odbornú tému
čísla a Vaša spoločnosť môže odprezentovať svoje logo len za:


» 180 € bez DPH

í
Možnosti kauzálnej terapie neuropati
uridínmonofosfátu
a s nimi súvisiacej neuropatickej bolesti použitím
v kombinácii s vitamínmi B9 a B12

Správna liečba a starostlivosť
o pacientov s inkontinenciou
v seniorskom veku
Inkontinenčné pomôcky pomáhajú
zachovávať dôstojnosť a kvalitu života seniorov

probléje jedným z najčastejších zdravotných
Únik moču alebo aj inkontinencia
ľudí. Toto
populácie, čo je viac ako 400 miliónov
po
mov. Celosvetovo ňou trpí 4 – 8 %
skupinám – únikom moču trpia ľudia
ochorenie sa nevyhýba žiadnym vekovým
prevalencia
mladí muži po operácii, s vekom však
úraze, maminky po pôrode ale aj
zvyšuje
s inkontinenciou moču sa tak postupne
inkontinencie rastie. Počet pacientov
zarovno s tým, ako narastá počet seniorov.

SAV a Eurostatu sa Slo Podľa prognostického ústavu
zmení z jednej z najvensko v priebehu necelých 50 rokov
na jednu z najstarších.
mladších krajín Európskej únie
sa do roku 2060
Priemerný vek obyvateľov Slovenska
k hranici 50 rokov. Predzvýši o 9 rokov a priblíži sa tesne
pripadať na 100 detí vo
pokladá sa, že v roku 2060 bude
vo veku 65 a viac
veku do 15 rokov približne 220 seniorov
odhadov možno teda
rokov. Podľa týchto demograﬁckých
s inkontinenciou bude
predpokladať, že sa počet pacientov
aj naďalej významne zvyšovať.
však nie je možné určiť
 Aktuálny výskyt tohto ochorenia
mnoho seniopresne, pretože sa so svojím problémom
Mnoho ľudí
rov nezverí lekárovi ani inému odborníkovi.
Väčšina z nich verí
problém neprizná ani samým sebe.
následkom starnutia
mýtu, že ich problémy sú bežným
Napriek tomu, že sa so
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Pri dlhodobej spolupráci možnosť zľavy pre všetky typy inzercie
v časopise Lekárnik:
10 % - inzercia na 3 mesiace (3 čísla)
15 % - inzercia na 6 mesiacov (6 čísiel)
možná individuálna dohoda v závislosti od rozsahu

20 % - inzercia na 9 mesiacov (9 čísiel)
25 % - inzercia na 12 mesiacov (12 čísiel)
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Z á k l a d né úd a je

UP PLUS - marketingová príloha
časopisu LEKÁRNIK
» Názov: UP plus
Periodicita: mesačník (12 x do roka)
Náklad: 1 800 – 2000 ks
Rozsah: 12 a viac strán
Formát: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka
Väzba: spinková (V1)
Tlač: hárková ofsetová tlač
Distribúcia:	obchodní zástupcovia, vodiči, poštové
zásielky – spolu s časopisom LEKÁRNIK

Marketingovú prílohu časopisu Lekárnik UP PLUS využívajú farmafirmy už od roku 2011, aby prezentovali
produkty svojim zákazníkom – lekárnikom a lekárom. Za tieto roky sa stala marketingová príloha UP PLUS overeným radcom pre lekárnikov pri výbere produktov pre svojich zákazníkov – pacientov.
Lekárnik vie, že na stranách marketingovej prílohy UP PLUS nájde to najlepšie z najlepšieho, dozvie sa o špeciálnych akciách či novinkách na farmaceutickom trhu.
V rubrike Nájdete v sortimente UNIPHARMY máte možnosť prezentovať novinky, ale aj osvedčené produkty.
3 mm
3 mm

3 mm
3 mm

Formát UP/01

3 mm

3 mm

Formát UP/02

200 x 270 mm
4. strana obálky (vonkajšia)

200 x 270 mm
celostránkový inzerát

450,00 €
540,00 € s DPH

364,00 €
436,80 € s DPH

3 mm
spadávka

3 mm
spadávka

Nájdete
v sortimente
UNIPHARMY

Formát UP/03
168 x 112 mm

182,00 €
218,40 € s DPH

Formát
UP/04

80,5 x 112 mm

108,00 €
129,60 €
s DPH

Možnosťou propagácie Vašich produktov je aj rubrika Nájdete v sortimente
UNIPHARMY. Rubriku si zalamujeme sami, takže nemáte žiadne starosti navyše – len
dodať obrázok produktu a text k nemu.
» Cena: Doplnkový sortiment - 1 prípravok 
Preskripčné lieky - 1 prípravok 

Mgr. Alexandra Pechová
šéfredaktorka – manažérka oddelenia
komunikácie a marketingu
mobil: 0918 713 037
e-mail: apechova@unipharma.sk

35,00 €/ks bez DPH
40,00 € bez DPH

Mgr. Ing. Denisa Ižová
redaktorka

Mgr. Ján Zošák
redaktor

mobil: 0918 770 762
e-mail: dizova@unipharma.sk

mobil: 0917 500 076
e-mail: jzosak@unipharma.sk

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
lekarnik@unipharma.sk, www.unipharma.sk

