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B 2272061122720597المتحدون العرب الدولية لالدوية

21.677قرص١٢مجم ١٠٠سبايكا 
1875 قرص*س ج٤مجم ١٠٠فاروفيجا 

64.874 قرص*س/ج١٢مجم ١٠٠اريك 
21.661باوريكتا اقراص ايفا
757اختبار حمل بريميم

39.7547قرص *س ج١٤مجم٤٠بانتوبى
10.545س/ج١٠٫٥ أكياس *١٠الكا مصر 

643فوار فروت صغير فاركو *س/ج
6042  قرص *س ج٤مجم  ٥٠فياجرا 

41.542 قرص س ج١٤ مجم ٢٠زوروكال 
٦٠6042مجم اقراص* ٧٥٠الفاسيف 

١٨1242فالميبرو اقراص/مسكن*
6942 مجم كبسول٤٠كليمازيس 

4642 مل فيال وريد٣٠ مجم/٧٥٠الفاسيف 
32.442 مل شراب١٢٥دينروسيف 
18.542 مجم اقراص٥ستيملوريك 

1942 مجم اقراص٤٠الس تيك 
2642 مل اقراص٥٠ديكلورابيد 

7741 قرص *س.ج٤ مجم ١٠٠فياجرا 
٩رانى فوار س ج *  941

8.2540اوبلونج نوفالجين ق
19.540 شريط اقراص *س.ج٢كولد فرى 
46.2540 قرص س ج١٤ مجم ٤٠زوروكال 

19.539س/ج١٩٫٥الرى برو اقراص/اكتوبر فارما *
1839س/ج١٨بكتى برو شراب *

4539 كبسول *س/ج٦٠٠كالسى ماكس   
10139كبسولة *س.ج١٤مجم٤٠نيكسماش

2739روتاهيلكس شراب
939جم اقراص١سيدوفاج 

3039 س ج٣٠البوثيل لبوس *
67.539 مجم اقراص٤٠٠موكسى تريكس 

638  قرص*س.ج٢٠ مجم ٧٥اسبوسيد 
10.538الجازون  كريم*س.ج

1838 بيبتون شراب خالى من السكر*س.ج
938 شريط*س ج١ستربتوكين اقراص 

16.2538بنتامكس شراب *س/ج
33.7538    س ج٣٣٫٧٥فاكتو مرهم*
28.838 كبسوله٢٠جى ساك 

10.538مجم كبسول *س.ج٥٠كيتوفان 
33.7538قرص٣مجم٦٠دابوكستارد 

٤٧٫٢٥31.537ابيفورتيل كبسول *
12.7537انتى فلو اقراص *س ج

29.7537 ملل٢٥٠ريفارست محلول 
2237اوروفكس مضمضه نعناع

50.537 س ج٥٠٫٥قرص*١٤مجم ١٥٠ارثروفاست 
قرص*س.ج٣مجم٦٠جويبوكس  42.537

5037سينوبار غسول للجلد
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1537فلدين جيل *س.ج
16.537باى كيتوجيسك اقراص

2137قرص٣٠مجم ٨نوكسيلورن 
34.537س/ج٣٤٫٥ شريط *٢ديمرا اقراص 

3036جرام٥٠ميوكول كريم 
٤٠٫٥40.536 جم عضل *١اوفراماكس 

52.536 قرص*س/ج١٤م ٤٠انتوبرال 
8.2536ستروسيد ماغنيسيوم فوار *س.ج

4536س/ج٤٥مجم شراب *٤٥٧كيورام 
١٢1236فيتاسيد سى فوار *

32.536 عضل*س ج٥٠٠سيفترياكسون
2736ملى محلول س/ج١٠٠انجيكتمول 
52.2536س/ج٥٢٫٢ جرام عضل*١سيفترياكسون 
7636 شريط*س.ج٣ جرام ١كيورام 

29.7535جولد كلينزر ماكرو
1135يور ايد فوار *س/ج

31.535 شرط*س/ج٢مجم  اقراص٤سيردالود
1235 قرص٨٥٠      ٦٠سيدوفاج 

19.535س/ج١٩٫٥شريط *٢باور كابس 
17.2535 س ج١٧٫٢٥ايفيبرونت شراب*

1835س/ج١٨قرص *٢٠باور كولد اند فلو 
80.535 كبسوله *س/ج٣٠فيروترون

4535 ملل أقراص٤٠داونوبرازول 
3635 مجم اقراص*س/ج١٥٠ديكالك  

11.2535س/ج١١٫٢٥ امبول*٣ديكلوفين 
٣٣3335قرص *١٤مجم ١٠جستيكول 
11535قرص*س ج٢٨مجم ٢٠جستيكول 

١٥1535مجم *١٢٠سانسوفيت كالسيوم شراب 
57.534  قرص١٤مجم ٢٠جستيكول 

8634امبوله٥مجم ٤ايميرست 
4534 مجم اقراص*س/ج٧٥فلوتاك 

1734 مل٦٠جاكوك غسول للجسم 
4534   كبسول* س ج١٠٠٠رويال جيلى 

934 س ج٩اوبلكس شراب /العامريه *
1534س/ج١٥ديكساميثازون امبول/العامريه *

٩٫٧٥ جرام *.٣٠التراكايين جيل  .9.7534
12.7534 س ج١٢٫٧٥ جرام *١٥كيناكومب كريم 

1834 فاركولين *** محلول
7234كبسوله١٤مجم٤٠ازموراب
3634 مجم فوار*س/ج٥٠كتافست 

933اوسيبكت  شراب##*س.ج
13.533 قرص*س ج٢٠ترايكتين 

1533س/ج١٥ لبوس مهبلى*٤٠٠جينوزول 
1833 فاركو كبسول*س.ج٤٠٠فيتامين هـ 

3033 س ج٣٠كومتركس اكيوت هيد كولد *
٨٩٫٦89.7533 جرام اقراص *١اوجمنتين 

ملل٢٠٠دوفاالك شراب   22.533
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1533س ج١٥وان تو ثرى اقراص*
٣٠٫٦30.7533##٠فيروجلوبين شراب *

١٢٫٧٥12.7533موبيتيل      اقماع*
43.2533اوستيوكير اقراص *س.ج

21.7533 جرام * س ج٣٠كيناكومب كريم الكبير 
32.533 س ج٣٢٫٥٠بروجست كبسول*

11.2533 س ج١١٫٢٥سيفامول       فوار *
12.7533 س ج١٢٫٧٥ملليتر *١٠كوللوماك محلول 

6.9533سالفكس ال مس
933 س ج٩ديكسافين   شراب*

31.533شريييط    *س ج٣كولونا 
15.7533درموفيت  كريم *س ج

4733 مجم اقراص*س/ج٧٥ديكالك 
15.7533درموفيت  مرهم *س ج
9.7533بيتادين غرغرة *س ج

3.7533 اليس نقط
15.7533س/ج١٥٫٧٥ديكونجستيل    اقماع *

4533 مجم حقن واحد فيال *سعر خاص(ملغى٤٠زوركال 
25.2532 جرام عضل*س.ج١/٢سيفاكسون 

٩932بريزولين نقط*
6932 شراب*س.ج٦٠٠اوجمنتين اى اس 

8.2532 س ج٨٫٢٥كوديالر شراب*
6.7530ساين اب   شراب*س.ج
39.7532زيرتك اقراص *س.ج

7.532قرص للمضغ٣٠مجم٧٥اسبوسيد اطفال 
51.7532 مجم كبسول٤٠بروتوفكس 

3632 س ج٣٦ جرام عضل*١سيفاكسون 
932افيبكت  شراب * س ج

24.7532جم عضل/القاهره*س/ج١سيفترياكسون
8.7532س/ج٨٫٦٣مجم فيال *٣٧٥يونيكتام 

1832 جرام*س.ج١٥فيوسيدين مرهم صغير 
30.7532 جم       اقراص *س.ج١كيبوركس 

17.2532 جم فيال س/ج١راميتاكس 
12.7532فيوسى -- زون  كريم الفرعونيه*س/ج

١٢1232 امبوله*٣مجم ٣٠ادولور 
13.532 جرام * س ج٤٠هيموكالر كريم

19.532 س ج١٩٫٥ شريط دوبل *٢كونجستال 
6.532% كريم *س/ج٥لجنوكايين 

2731س/ج٢٧ شريط*٢لبوس كبار ١٠٠فولتارين 
1031ديبروساليك     مرهم *س.ج

٥٥٫٥55.531 مجم شراب*٤٥٧اوجمنتين 
7631 س/ج٧٦ كبسول *٣٠اوكتاترون

32.531 س.ج٣٢٫٤زيلون شراب فورت *
2031 س ج٢٠مجم فيال## *١٥٠٠يونيكتام 

931ابيمول  اكسترا اقراص
13.531نوفلو       اقراص*س/ج

1231مجم*س ج١٥٠بروفين شراب كبير 
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14.2531س/ج١٤٫١٨٠بلسم شراب اطفال*
١٣٫٥13.531رانى امبول*

17.2531س.ج١٧٫٢٥ مجم اقراص *١٥موبيتيل 
4.531نايت اند داى        اقراص

15.531 اقراص *س ج١هيستازين -
3631 اقراص *س ج٥٠٠سيبروفار 

2031 س ج٢٠ جرام*١٥فيوسيكورت كريم 
4131مجم *س ج٤٠٠سانسوفيت كالسيوم شراب 
66.7531س.ج٦٦٫٦٧رجيماكس كبسول *

14.431قرص٢٠مجم٣٠٠كيبرون اس ار
2331 امبوله*س.ج٣فولتارين امبول 

24.531مجم اقراص*س.ج٢٠اوميز 
3331ريباريل اقراص *س/ج

24.531 س ج٢٤٫٥٠ جرام*٢٠فيوسيكورت كريم 
1531جرام٣٠سانسو بيبى كريم 

2930جم عضل *س.ج١وينترياكسون 
8530 قرص *س/ج١٤ مجم ١٦اتاكاند 

35.2530س/ج٣٥٫٢٥ أمبوله *٥ديبوفيت امبول 
10.530 س ج١٠٫٥ميزوسيبت امبول منع للحمل *

4730س/ج٤٦٫٨ شريط* ٢بريستافالم  اقراص 
٩930 اقراص *١٠اتراكس 

530 اقراص٢٠سناالكس 
19.2530مجم علب صغيرة*س.ج٢٠٠بروفين 

6630 كبسوله*س.ج١٢_٣٠فيروجلوبين بى
3030برونشيكم* **شراب

٦٫٩4.630جاراميسين  مرهم* 
16.530 س ج١٦٫٥ريباريل جيل ان/سيد *

10.530س/ج١٠٫٥دياكس شراب*
٤٥4530 مجم حقن واحد فيال *٤٠زوركال 

6930نيوروباتكس كبسول/اتوس *س.ج
٤٥4530 مجم اقراص*٥٠٠لى فلوكس 

1930جرام فيال/المهن*س.ج١زورين
31.530 قرص*س/ج٢٠ مجم ٥ليفست 

1830زيرتك نقط *س.ج
15.7530نوتوسيل شراب للكحة/كيميفارم *س.ج

7.529 س ج٧٫٥فاركوسولفين  شراب *
8529 قرص س/ج١٤ مجم   ١٦/١٢٫٥اتاكاند بلس 

34.829 قرص١٤ مجم ٥تريتاس 
٩629مجم كبسول *١٠٠دوكسى مايسين

30.7529ملل١٠سولو فريش محلول معقم للعين 
48.7529 قرص*س.ج١٥ جم ١ اكس ٢جلمنتين 

٣٦3629 جرام*٣٠فيوسيكورت كريم كبير 
1229 مل قطره *س ج١٠تراى ليرج 
13.529  اقراص *س.ج٢٠نوفاسى -ان 

18.529 ملل*س.ج١٤٠كتافالى شرب 
629س.ج٦ قرص*٢٠ديكسازون 

6.2529فاركوتيليم شراب
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13.529اوركادوكسالين*** قطرة *س/ج
15.929ستيموالن   شراب

٥٢٫٥52.529 مجم اقراص *٦٢٥اوجمنتين 
88.2529قرص *س/ج٦٠ مجم ١٦بيتاسيرك 

23.529 س ج٢٣٫٥٠هيموجت شراب *
2829مللى٢٠٠بوفيدون ايودين _ 

2729 كبسوله *س/ج٣٠ميوفين 
10.2529ريمو واكس      نقط*س/ج

٩929كانستن كريم /مميفس *
25.2529ديجست ايز كبسول *س.ج

3329 قرص*س ج٢٠ مجم ٣نايت كالم 
4.329بيبى رست نقط

7.529س/ج٧٫٥     اقماع*٢٥دولفن  
6.7529س/ج٦٫٧٥    اقماع *١٢٫٥دولفن 

1829س/ج١٨كيتوالك امبول *
2128ماركال كبسول

13.2528ستوجيرون اقراص*س/ج
928فلورست اقراص *س ج

٩٫٧٥ لبوس الدلتا *٥٠دولفن   9.7528
1628مجم امبول *س.ج٨٠جاراميسين 

10.2528حمض الفوليك النيل *س ج
1428 مجم فوار٢٠٠استيل سستايين 

16.528س/ج١٦٫٥باى الكوفان اقراص *
50.528 اس ار اقراص *س.ج١٠٠فولتارين 

31.528س/ج٣١٫٥مجم اقراص* ٦٠٠بروفين 
٥٦٫٢٥37.528شريط اقراص*٣كابوزايد 

21.628ازادرم كريم/المهن
21.7528 شراب  كبير *س/ج٢٥٠فيلوسيف 

7928 س.ج٧٩ شريط*٣فاستاريل ام ار / 
928ايزوبتوفينكول  قطرة *س/ج

1028كيريال لوسيون
3628س/ج٣٦فنتال مركب بخاخه ## *

24.2528  مجم اقراص*س.ج٣٠٠زيلوريك 
29.2528مجم علب صغيرة*س/ج٤٠٠بروفين 
64.528س.ج٦٤٫٥مجم اقراص*٥٠٠دافلون 

1928 شريط٢ اقراص١٫٢٥تريتاس 
2428 مجم    كبسول٣٠٠رانيتاك 

3628بيفاتريسين سبراى*س.ج
60.2528 قرص*س ج١٤مجم ٨اتاكاند 

٢١٫٦21.7528 مجم فوار*٦٠٠استيل سيستاين 
3028جرام٢٥٠سيريالك حديد وارز ولبن 

6.7528س/ج٦٫٧٥جم ***لبوس شرجى *١امريزول 
13.528لجنوكايين سبراى

7.527 س/ج٧٫٥مينوفيللين لبوس كبار *
13.527ديسا شراب حساسيه *س/ج

7.527مل المصرية١٢٠سيتافلون  مطهر
13.527ليدوكايين  اسبراى س/ج

م 12:34:03 12 يناير٣١األربعاء/ شركة أورجا سوفت محمد فهمى5
   0222562089 & 0165541990&165541991&01665541992 

ش نور الدين بهجت  -  المنطقه الثامنه - مكرم عبيد  - خلف التوحيد والنور14



الكمية المطلوبة الخصمالسعرالصنف
B 2272061122720597المتحدون العرب الدولية لالدوية

1227موتينورم  شراب *س.ج
14.527 امبوله*س/ج٦ جرام ١سريبروستام 

3627 فاركو*س ج١٠٠٠فيتامين هـ  
2627س/ج٢٥٫٨٨ قرص *٣٠اميجران 

٠3627 س ج##٣٦جرام اقراص *١فلوكسامو  
527جى سى مول فوار

1227 س ج١٢ مجم كبسول*٥٠٠امبيفلوكس 
11.2527فيسرالجين شراب *س ج

106.527قرص*س.ج١٤مجم١٦٠/١٠اكسفورج
42.7527 قرص *س.ج٣٠امبيزيم 

3627 مجم اقراص س/ج١٥٠زانتاك 
1827س/ج١٨كيتوالك   اقراص *

927يورينكس كبسول*س ج
١٦٫٥1127بروفين كولد اقراص*

25.227 شريطين٢٫٥تريتاس 
73.527 قرص*س/ج١٢٫٥ - ١٤مجم/٨٠كو تارج 

3027 مجم كبسول شركه سيد١٤٠ليجالون
927 شريط٢موتيفال 

1227 قرص٢٠ مجم ٢٥كابوتن
527اكنيمايسين  مرهم

1127ماربالين كريم
8.2527 كبسول*س ج٢٫٥فوليكاب 

٣٢٫٤32.527 اقراص * ٣مجم  ٥٠٠زيثرون  
927 ابيدون شراب

١٨1827هيما كابس   كبسول* 
6027 شريطط٣مجم ٤اماريل 

2727.  كبسوله١٠فيتاماونت سيدات 
2727س/ج٢٧ شريط * ٣رواكول كبسول 

46.527  شريط٣ مجم ٣اماريل 
2427ايروكسول   مرهم
927اكنيمايسين  محلول

6327مجم اقراص*س/ج١٠اكسامايد 
٢٧شريط س ج * ٣رواتينكس كبسول    2727

13.827بلوكيوم  ديو  اقراص
56.2527 س ج٥٦٫٢٥ جرام فيال *١فورتام 

9.7527س ج٩٫٧٥فينادون شراب *
١٠٫٥10.527بيوفيت امبول*

4227 شريط٣ مجم ٢اماريل 
49.527فليكسونيز  بخاخه

3627 قرص *س ج٣٠ مجم ٢٠٠جاست ريج 
19.827 شريط٣ مجم ١اماريل 

8.2527بروفينيد لبوس س/ج
10.2527مجم شراب٤٠٠ابياموكس 

1127سيتيال  محلول
20.427نيزابكس شامبو

31.527 قرص *س ج٣٠ميلجا 
99.527س/ج٩٩٫٤ ق *٥٠جينوفيل 
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52.527امبول٥مجم ٥٠٠فورتاميند 
13.227ايزوبرينوزين شراب
13.527س/ج١٣٫٥اندوميثازين  لبوس   العربية*

31.227 قرص١٤محم ٥نيفيلوب
31.527هيربانا كبسول*س/ج

13.527 س ج١٣٫٥التراسولف شراب *
48.7527 مجم كبسول*س/ج٥٠٠تافاسين 

١٦٫٥16.527ادول اكسترا كبسول*
7227 س/ج٧٢كبسوله * ٢٠ مجم ٢٠٠اريثركس 

2027باى بروفنيد اقراص س/ج
8127قرص٣٠مجم ٨٠فبيوريك 

2127كبسوله/كيمفارم *س ج١٤كليرست 
2927ملى*س.ج١٨٠مالوكس بالس شراب 

1827س/ج١٨الجزال  كريم/كيميافارم *
8.527جم*س.ج١٥فاستم جيل 

٢٦٫١26.2527ناتريليكس اس ار اقراص*
67.527 قرص#س ج٢٠ مجم٦٠٠ثيوتاسيد 

5.2527سيدوبروكت لبوس
8.2527مووف مساج كريم *س/ج

10127 س.ج١٠١قرص *٧مجم٣٢٠كينا بيوتك
7.527فلتر١٢ايزيس نعناع

1227ادول  اقراص*س.ج
17.527 فلتر٢٠ايزيس شاى اخضر بالنعناع 

18.527 فلتر٢٠ايزيس شاى اخضر نقى 
16.526دياميكرون  اقراص العادى*س/ج

106.526 قرص*س/ج١٤ مجم ١٦٠/٥اكسفورج 
29.2526س/ج٢٩٫٢٥ قرص * ٣٠ مجم ٢٠انتودين 

926دايجينورم شراب
13.526سى فيت نقط اطفال *س ج

١١٫٢٥7.526بروفين فلو اقراص*
10.526 وان تو ثرى  شراب*س/ج

47.2526  س.ج٤٧٫٢٥ شريط*٣ ام ار ٦٠دياميكرون 
21.7526. شراب *س.ج٢٥٠ديوريسيف 

1226دولو  دى شراب *س.ج
8426س/ج٨٤ قرص*١٢٫٥ - ١٤مجم/١٦٠كو تارج 

7.2526س/ج٧٫٥اوتريفين بيبى سالين *
6026 قرص٣٠براكسالن 

56.2526س/ج٥٦٫٢٥دوروفين  كبسول*
29.2526س/ج٢٩٫٢٥ ام ار اقراص*٣٠دياميكرون 
4526 س ج٤٥قرص *٥ مجم ٥٠٠زيثرون 

626فاجيل   بودره
28.526 جم حقن تى ثرى ايه* س ج١سيفوتاكس 

١٦٫٥٠16.526بيتادين  دش مهبلى *
1126س ج١١يوروسولفين  فوار*

% كريم٥اسيكلوفير   9.526
826  ق١٠سيتراك 

١٢1226توسيفان شراب*س ج 
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٧٩7926 كبسول *٢٥٠زيثروماكس 
28.526 مجم اقراص*س ج٨لورنوكسيكام 

40.526 قرص*س.ج٣٠كوبال اف 
2726 امبول٦افيل 

12.7526 مجم اقراص*س/ج٢٠سبازمورست 
67.526قرص * س ج٢٠ مجم ٦٠٠ثيوتاسيد مركب 
926قرص*س ج٦٠مجم ٤اناللرج 

33.626 مجم اقراص٤٠٠ترنتال 
1226س.ج١٢ديجستين   اقراص*

1526جم  وسط*س.ج٢٥فولتارين جل 
9.526  س.ج٩٫٥توسكان شراب*

25.2526س/ج٢٥٫٢ جم   كبير*٥٠فولتارين جل 
١٨1826جرام *١٠% مرهم ٢موبيراكس 

32.526س/ج٣٢٫٤مجم كبسول *٥٠٠فلوموكس 
10.2526س/ج١٠٫١٣اوتريفين بخاخه*

10526 كبسوله*س ج٣٠م ١٥٠ليرولين  
12626 قرص *س.ج٦٠دوفاستون 

16.526 س ج١٦٫٥٠ايفيروسبان شراب*
3.7526 اوتوكالم  نقط

15226س/ج١٥٢ قرص *١٤ مجم ٢٠كريستور 
22.526سبازمودايجستين  اقراص*س.ج

3026 مج اقراص٢٥سيروكويل 
2926 مجم اقراص *س ج١٠اتور 

قرص٣٠رويسان   19.526
2426 س ج٢٤ مجم اقراص*٦٫٢٥كارفيد 

5426 كبسول*س ج٢٠اورسوفالك
2026كونتراكتيوبكس جيل صغير

٣٩٫٦39.7526ال كارنيتين شراب 
626بيكوالكس  نقط *س/ج

11.2525جم   صغير*س.ج١٥فولتارين جيل  
49.525ليفر البيومين بلس كبسول*س/ج

١١٠٫٦7925 قرص *٦٠٠افروزوليد 
1525  س.ج١٥ ملل *١٠٠زيلون شراب 
6325 س ج٦٣ كبسول*٢٠اورسو بلس 

1525السيكس اقراص *س.ج
26.2525 امبوالت٦اولفن 

21.525 مجم اقراص*س.ج٥٠فولتارين 
11.2525 س/ج١١٫٢٥يوريفين  فوار *

14.2525 مجم//مصر *س/ج١٠باكلوفين  
67.525س/ج٦٧٫٥ مجم اقراص *٤٠اتور 

41.7525كبسوله٣٠ بلس ٣اوميجا  
2725 س ج٢٧بيتولفكس امبوالت*

13.525سريالن كريم
21.7525كالريتين شراب*س.ج
14.425زوفيراكس كريم جلد
23.525 هالورانج شراب كبير

625مينوفللين لبوس اطفال *س/ج
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4325س.ج٠*٤٢٫٨٤شريطين٠كالريتين   اقراص      
4.7525ابيكوفيللين شراب العادى

1225س/ج١٢نيوروفيت امبول *
١٢ جرام *١٥تريتوسبوت كريم   1225

1025دكتا كورت  كريم
3025 العامرية٥٠٠سيبروفلوكساسين 

1924 س ج١٩ /اقرص *١٢دلتا فيت ب 
3024 ملل٢٠٠بيتادين مطهر 
32.524 جرام*س.ج٣٠فيوسيدين مرهم كبير 

5.2524جلسرين لبوس كبار فاركو*س ج
42.7524س/ج٤٢٫٧٥درج *٢ليفابيون امبول 

5424س/ج٥٤قرص *٣٠ مجم ٢٤فيرسيرك 
13.2524س/ج١٣٫٢كولوسبازمين فورت اقراص *

524أ-فيتون كبسول
56.2524 س ج٥٦٫٢٥ قرص *٣٠ مجم ١٠كونكور 

13.524جاست ريج شراب * س.ج
7524 س ج٧٥ ق *١٦ جم ١هاى بيوتك 
9.524شريط سعر وشكل جديد٥كاربيمازول 

٩924كارباميد كريم *
٤٠٫٥40.524 كبسوله *٣٠زنكترون 

524ابيماج فوار
2224 مجم اقراص١٠٠الداكتون 
1124 مجم اقراص٢٥الداكتون 

424 اقراص العادى س ق٧٥اسبوسيد  
7.523 س/ج٧٫٥% نقط لالطفال*٠٫٥اوتريفين
39.7523قرص*س ج٣٠مجم ٥ مجم /٥٠٠جلوكوفانس 

923سبترين دى اس اقراص
1823 اكتينون اقراص

14.9523دى جى كير ووش غسول للفم بنكهة القرنفل
7023تامسولين كبسول

6.7523 اقراص س/ج٢٥٠امريزول 
7.523 س ج٧٫٥% نقط للكبا ر *٠٫١اوتريفين

43.2523شريط  *س.ج٢كلوميد
13423 اقراص٧٥ليريكا 

25.2523مجم*س.ج١%١٠٠باراسيتامول فيال 
24.7523قرص٣٠ مجم ٦٫٢٥ديالترول 

523كبسول/النصر٥٠٠كالسيمات 
4723 س ج٤٧ مجم اقراص *٢٠اتور 

1223توبرين قطرة *س ج
22.2523 جرام*س/ج٢٠فيوسيدين كريم 

23.523جرام١كالفيموكس
67.523كونترولوك حقن /كيميفارم*س/ج
10.523امرى كى امبول /العامريه س/ج
٠523باراسيتامول اقراص النصر##

5.2523جلسرين لبوس اطفال فاركو*س/ج
40.523 س ج٤٠٫٥ قرص *٣٠ مجم ٥كونكور 

١٠٠ شريط *٣اورلى كبسول   97.523
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1023 اقراص٥٠تينورمين 
1023 قرص٢٠سيتال كولد 

52.523قرص*س.ج١٤مجم ٤٠بانتولوك 
٤٥٫٨٨32.423 اقراص*٧مجم ٥كريستور 

4723زوفيراكس شراب
5423شريطين *س.ج١٢٠تلفاست 

1523ماكسيالز  شراب*س.ج
45.8823 قرص-س/ج٧ ملجم١٠كريستور 
40.523 ق *س ج٣٠ مجم ٢٠٠كوردارون 

6.7523 جرام /النيل١٥بانثينول كريم 
٤٠٫٥ قرص *٣٠ مجم بلس ٥كونكور   40.523

10.2523ميكوناز جيل للفم *س.ج
٤٠٫٥40.523قرص/كيمافارم *٣٠كولوفيرين ايه 

32.523س/ج٣٢٫٤جرام*٣٠فيوسيدين كريم 
٢٢٫٠٥22.2523 جرام*٢٠فيوسيدين مرهم وسط 

38.2523 شريط *س/ج٣كولوفيرين  د 
58.523 كبسوله *س ج٣٠ مجم ٢٥دانتريالكس 

6.7522س/ج٦٫٧٥امالح معالجه الجفاف او ار اس*
7522 قرص *س/ج٢٠ مجم ١٨٠تلفاست 

7922 امبوله *س ج٣مجم ٤دانست 
٣٢٫٧٥32.7522 قرص *٣٠ مجم ٢٫٥كونكور كور 
113.522  امبوله *س ج٣مجم ٨دانست 

10.522انتينال  شراب س/ج
2722س/ج٢٧قرص *٣٠نيوروتون 

2022  ق٢٠ مجم ٢٠٠تجريتول اس ار 
٦٫٩4.622جاراميسين كريم## *

5.2522 س ج٥٫٢٥سيلجون لبوس * 
31.522 امبول س*ج١٢بريمبران 

7.522س/ج٧٫٥هيكستول مضمضه *
41.522 مجم شراب٤٥٧هاى بيوتك ان 

6.7522 س ج٦٫٧٥تانتم غرغرة *
1222تمبووووو كول اطفال

٠٠٠922فتله٢٥شاى رويال ريجيم صغير
2122 س ج٢١ كبسول * ٢٤انتينال 

922 س ج٩فنتولين شراب عادى *
9.7522 س ج٩٫٧٥اولفنت شراب *

كبسولة٢٠مجم٨فلوبادكس  7022
1822 امبوالت *س.ج٢٠السيكس 

9.7522فالجيل شراب اطفال*س ج
822درمازين كريم حجم كبير

6.922بتنوفيت  مرهم
3322زوفيراكس اقراص

٢٢٫٥22.522 اقراص س.ج *١٥٠رانتيدين  
6222قرص٢٠ مجم١٠استيروماب 

3.522نوستامين قطرة
1822س/ج١٨ جرام عضل*١زوراكسون 

٣٢٫٤32.522كالسيونات  امبول *
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13.522بارامول اقراص*س.ج
722فيوتك    نقط اذن

26.3322 امبوله*س.ج١مجم ٤دانست 
7.522كاالميل لوسيون *س.ج

9.7522.س/ج٩٫٧٥كوادريدرم  كريم## *
11.2522تيراميسين  مرهم  عين *س.ج

٨٫٢٥6.7522قرص *١٠بريمبران اقراص 
4222قرص٦٠اوكسى تروبيل 

7222س/ج٧٢ كبسوله*٣٠ مجم ١وان الفا 
25.2522 قرص* س.ج٢٤بانادول اكسترا االحمر  

9.7521توبرين مرهم عين*س.ج
14.421فتله٥٠شاى رويال رجيم كبير 

28.521  كبسولة٢٠ميوكواس ار 
11.2521 س ج١١٫٢٥بريد سول شراب *

1221فيوسيدرم   كريم *س/ج
2021تلفاست شراب
921 س.ج٩ميناالكس اقراص *

٥٢٫٢52.2521جرام وريد*١سيفترياكسون
10.521ميوكوسول شراب كبار *س ج

28.821 ق٢٠ مجم ٤٠٠تجريتول اس ار 
821س/ج٧٫٨٨ مجم اقراص*٢٠٠بنداكس 

13.521 قرص *س/ج٢٤بانادول االزرق العادى     
27.621 مجم اقراص٢٠زيستوريتك 

6.7521س/ج٦٫٧٥بيتاديرم كريم *
2421زنك اوليف كريم المهن

22.521 ق٣٠ مجم ٢٠٠تجريتول 
10.521بيسلفون اقراص *س ج

1621 جرام٥٠% كريم ٢بانثينول 
821 مجم        نقط١٥فنستيل 

20.420فيتا سترس تابس كبسول المهن
1520 جم ابيكو*س.ج٥سيفوتاكس.

1520قرص٣٠ميثرجين 
٢٠٫٤٠20.520فالزول محلول حقن وريدى *

620 س/ج٦ابيدرون فيال *
22.520 س ج٢٢٫٥ جم ابيكو*١سيفوتاكس 

10.520فيدروب نقط *س/ج
14.7520 اقراص *س.ج٨١اسبرين 

4720سيلينيوم اية سى اى اقراص*س/ج
1220سوليو كورتيف حقن *س/ج

120.520. قرص*س.ج٢سياليس 
٣٩٫٦26.419مجم حقن *١برفالجان 
11519 اتس سى تى*.س/ج٥اكسفورج 

٠6.519س/ج##٦سيتال   شراب *
11519مل اتش سى تى*س/ج١٠اكسفورج 

4.2519% كريم *س/ق٥لجنوكايين 
1519 ملل٦٠بيتادين مطهر 

4619 مجم اقراص٢٠كونترولوك 
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120.519 س ج١٢٠٫٥٠ مم ***امبول *٨٠كليكسان 
33.518دكتارين اورال  جيل

7518 كرونو اقراص *س ج٥٠٠ديباكين 
5.218نيوستجمين حقن

٠618س/ج##٦سيتال نقط*
52.518مجم*س ج٣٠ميبو مرهم 

8.2518 س ج٨٫٢٥امريزول شراب *
8418 مجم اقراص١٠٠بريجدين ايبكس 

7.518س/ج٧٫٥فوليك اسيد ميباكو *
11.7517بيسلفون شراب* س ج

3317 جرام*س ج١٥ميبو مرهم 
6017جرعة١٢٠افاميس سبراى لالنف 
٩٫٣٨9.517ديكساترول قطرة*

32.517 س ج٣٢٫٥ اقراص*٥٠٠دايسينون 
٩١9117 جرام*٧٥ميبو مرهم 
24.7517 شريط*س.ج٣سيتافين بلس 

14716اومنك اوكاس اقراص
2116س ج٢١قرص/ممفيس *٢٠اسبرين بروتكت 

23.516 س ج٢٣٫٥٠فنتولين بخاخ ايفوهيلر *
1715ديبوكايين  فيال

41.515 مجم اقراص *س.ج٥سوليو برد 
٨٥8515مجم*** امبول *٤٠كليكسان

26.7515 س ج٢٦٫٧٥سيستون اقراص /مالتى فارم*
12115قرص١٠٠مجم ٥٠ازاثيوبرين ميالن 

372.515مجم*** امبول١ديكابيبتيل
2415مجم كبير٣٠اليكاسال مرهم

3814 س ج٣٨تايمر قطرة/جمجوم*
5414 س ج٥٤مجم *٣٠٠بيسكالدين
6014س/ج٦٠مجم اقراص*٢٠سوليو بريد 

10.514س/ج١٠٫٥فلوفيرمال   شراب*
2714 سيليست اقراص

16.513 اجيوالكس  حبيبات
9013 مجم اقراص٤٠كونترولوك 

١٨1213شريط *٢بترو اقراص  
34.512 س ج٣٤٫٥٠هاى فريش قطرة*

16.512بلتراسيد اقراص *س/ج
2110س/ج٢١ مجم كبسول *٢٥سوبرانيل 

141.59 وحده بنفيل*س/ج٣٠ -١٠٠انسولين مكستارد 
809 فيال١ جرام ٥٠٠ميرونيم 

13.58س/ج١٣٫٥دنتينوكس جيل للفم*
158س.ج١٥بروكسيمول   فوار*

30.756دنتينوكس نقط للمغص اطفال س/ج
15.65ايزوبتو ماكسترول نقط عين

م 12:34:03 12 يناير٣١األربعاء/ شركة أورجا سوفت محمد فهمى12
   0222562089 & 0165541990&165541991&01665541992 

ش نور الدين بهجت  -  المنطقه الثامنه - مكرم عبيد  - خلف التوحيد والنور14


