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المتحدون العرب الدولية لالدوية
22720597
22720611

28291 اقراص٢٫٥ارتيكسيبان 
3662جم/ماش٨٠٠اسيفيراكس

2232.8اكنى ستوب لوشن
3533.2  جرام٣٠اكني ستوب كريم 

4030 س ج٣٠البوثيل لبوس *
قرص٣٠مجم١٠الزيكسا   2866
4319 مجم اقراص٤٠الس تيك 

 مل فيال١٠٠ مجم /٥٠٠الفاسيف 
وريد

4340
 مل فيال٣٠ مجم/٧٥٠الفاسيف 

وريد
4346

٦٠4360مجم اقراص* ٧٥٠الفاسيف 
2832.4 مجم اقراص٥/١٦٠اليموليفان 

277ملل١٢٠اندستامين شراب 
2845 مجم*س/ج١٠٠اوكساليبتال شراب 

٥٦٫٢٥2756.25 مجم *٣٠٠اوكساليبتال ق 
227  مل١٢٠ايبوكالمين شراب 
279.8ايتم شامبو

3531.5 ايتوماش كبسول
قرص٣٠مجم ٥٠ايكاندرا   3469
مجم١٠٠٠مجم /٥٠ايكاندرا بلس 

قرص10
4538

5230  جرام٥٠ايوكال جيل 
3211 جرام٣٠بال ماش انبوبه 

4839.75قرص *س ج١٤مجم٤٠بانتوبى
2824بيورالن كريم

2726.4قرص١٠تريربى 
4657توب جنج /كبسول

2715  مل١٢٠توتى جراند
297.5توسينور شراب

3862قرص٢٠مجم٨٠٠جابيماش
3257.5  قرص١٤مجم ٢٠جستيكول 

36115قرص*س ج٢٨مجم ٢٠جستيكول 
3928.8 كبسوله٢٠جى ساك 

4120قرص٢٠جيسيريالكس
4080جيميك كبسول

3933.75قرص٣مجم٦٠دابوكستارد 
13200مجم٦٠داكالنورك 

3243مل٢٠٠درما وايت غسول
2839درمابيور كريم

4216.8 درماسوفت كريم
3890  قرص٣ مجم ٦٠ديرلجي 

3147ديرما ميد كريم
4326 مل اقراص٥٠ديكلورابيد 

4317.25 مل اقراص*س.ق٥٠ديكلورابيد 
4332.4 مل شراب١٢٥دينروسيف 

2938ملل٦٠راش ستوب كريم
4334.8 مجم اقراص١٠٠ريمتوزار 

4334.8ريمتوزار دى اقراص
 مجم حقن واحد فيال٤٠زوركال 

*45
3445

4341.5 قرص س ج١٤ مجم ٢٠زوروكال 
4346.25 قرص س ج١٤ مجم ٤٠زوروكال 

3215جرام٣٠سانسو بيبى كريم 
مجم١٢٠سانسوفيت حديد شراب 

*17.25
3217.25

3626.25 *س ج٢٠٠سانسوفيت حديد شراب 
مجم١٢٠سانسوفيت كالسيوم شراب 

*15
3615

مجم٤٠٠سانسوفيت كالسيوم شراب 
س ج*

3641
7821.6قرص١٢مجم ١٠٠سبايكا 

2781قرص٣٠مجم ١٠٠ستاتومين 
3769قرص٣٠مجم ٨٠ستاتيوريك 

4318.5 مجم اقراص٥ستيملوريك 
2867.5 مجم اقراص١٥٠سنابجاب 
2849.5 مجم اقراص٧٥سنابجاب 
3232.5قرص١٠ جم ٥٠٠سيبروميجا  
4063 قرص١٤ جرام ١سيبروميجا

3223.66سيبورال شامبو
3227 مجم اقراص١٠سيميكريستو 
3238.5 مجم اقراص٢٠سيميكريستو 

3150شاد اوت تحت العين(مستحضرات
2145ملى٤٥-٦٠صن بلوك 
4256ملى٩٥-٦٠صن بلوك 

٣٠3930فاكتو لبوس *
3933.75    س ج٣٣٫٧٥فاكتو مرهم*

3269 مجم اقراص١٦٠/١٢٫٥فالسيكارد 
2845 مجم اقراص٨٠فالسيكارد 

2860 مجم اقراص٨٠/١٢٫٥فالسيكارد 
ملل ماء٣٠فرى نوز 

0البحر(اطفال)
2060

١٨4312فالميبرو اقراص/مسكن*
24148.5 كبسول٣٠ مجم ٦٠كاربالتا 

2636قرص٣٠كالسى بلس
4031.5قرص *س.ج٣٠مجم١٠٠كلوفاتيل

4369 مجم كبسول٤٠كليمازيس 
2784كبسوله٣٠مجم١٠٠كونفاجران 
2848كبسوله٣٠مجم٢٥كونفاجران 
2866كبسولة٣٠مجم٥٠كونفاجران 

3240كيتورال شامبو/ماش
4314 مجم اقراص٨لورجيك 
2881قرص٢٠مجم٤٠لوفاستميد 
2854 مجم اقراص١ليبيدالون 
3278 مجم اقراص٢ليبيدالون 
2894.5 مجم اقراص٤ليبيدالون 
3263 مجم اقراص١٠٥ليبيفيبرات 

4475 (مستحضرات٤٥ماش صن بلوك 
34118ملى٩٥-١٢٥ماش صن بلوك 
3164ملى٩٥-٦٠ماش صن بلوك 

4067.5 مجم اقراص٤٠٠موكسى تريكس 
3481امبوله٣مجم ١ميتاش 

2499قرص٣٠مجم٣٠ميرتيماش
4060 مجم اقراص١٠ميروستين 

3621قرص٣٠مجم ٨نوكسيلورن 
40101كبسولة *س.ج١٤مجم٤٠نيكسماش

4216.8هيدرافيت كريم  (مستحضرات
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