
السعراسم الصنف السعراسم الصنف الخصم السعراسم الصنف الخصم  الخصم

المتحدون العرب الدولية لالدوية
22720597
22720611

2836بيفاتريسين سبراى*س.ج
3816.25بنتامكس شراب *س/ج

1617ديبوكايين  فيال
2221 س ج٢١ كبسول * ٢٤انتينال 

2727س/ج٢٧ شريط * ٣رواكول كبسول 
*  اقراص٣مجم  ٥٠٠زيثرون  

32.4
2732.5

2915.9ستيموالن   شراب
٤٠٫٥ قرص *٣٠ مجم ٥كونكور 

س ج
2340.5

 قرص٣٠ مجم بلس ٥كونكور 
*40.5 

2340.5
 قرص٣٠ مجم ٢٫٥كونكور كور 

*32.75
2232.75

219 س.ج٩ميناالكس اقراص *
2227س/ج٢٧قرص *٣٠نيوروتون 

2241.5 مجم شراب٤٥٧هاى بيوتك ان 
2511.25 س/ج١١٫٢٥يوريفين  فوار *

1015س.ج١٥بروكسيمول   فوار*
٩329بريزولين نقط*

3313.5 قرص*س ج٢٠ترايكتين 
296س.ج٦ قرص*٢٠ديكسازون 

3315.75درموفيت  كريم *س ج
3315.75درموفيت  مرهم *س ج
2514.4زوفيراكس كريم جلد

3220 س ج٢٠زيرتك شراب *
309فلورست اقراص *س ج

 س٢٣٫٥٠فنتولين بخاخ ايفوهيلر *
ج

1623.5
1416.5 اجيوالكس  حبيبات

244 اقراص العادى س ق٧٥اسبوسيد  
قرص٣٠مجم٧٥اسبوسيد اطفال 

للمضغ
327.5

3016.5 س ج١٦٫٥ريباريل جيل ان/سيد *
3311.25 س ج١١٫٢٥سيفامول       فوار *

١٢3612فيتاسيد سى فوار *
شريط سعر وشكل٥كاربيمازول 

جديد
249.5

196 س/ج٦ابيدرون فيال *
2629 مجم اقراص *س ج١٠اتور 

2347 س ج٤٧ مجم اقراص *٢٠اتور 
216.75س/ج٦٫٧٥بيتاديرم كريم *

266بيكوالكس  نقط *س/ج
226.75 س ج٦٫٧٥تانتم غرغرة *

2312توبرين قطرة *س ج
٠196.5س/ج##٦سيتال   شراب *

2122.5 س ج٢٢٫٥ جم ابيكو*١سيفوتاكس 
225.25 س ج٥٫٢٥سيلجون لبوس * 

مجم كبسول٥٠٠فلوموكس 
* س/ج32.4

2632.5
223.5نوستامين قطرة

2527 س ج٢٧بيتولفكس امبوالت*
2332.5س/ج٣٢٫٤جرام*٣٠فيوسيدين كريم 

١٥فيوسيدين مرهم صغير 
جرام*س.ج

3218
٣٠فيوسيدين مرهم كبير 

جرام*س.ج
2432.5

٢٠فيوسيدين مرهم وسط 
٢٢٫٠٥جرام*

2322.25
3217.25 جم فيال س/ج١راميتاكس 

3331.5شريييط    *س ج٣كولونا 
٩رانى فوار س ج *  419

2622.5سبازمودايجستين  اقراص*س.ج
3418 فاركولين *** محلول

436فوار فروت صغير فاركو *س/ج
2211.25تيراميسين  مرهم  عين *س.ج

 اقراص/فايزر٣٠٠داالسين سى 
س.ج*

2252.5
197.5س/ج٧٫٥فوليك اسيد ميباكو *

٨٩٫٦3389.75 جرام اقراص *١اوجمنتين 
2526.25 امبوالت٦اولفن 

١٠٫٥2910.5بيوفيت امبول*
2218س/ج١٨ جرام عضل*١زوراكسون 

3019جرام فيال/المهن*س.ج١زورين
389 شريط*س ج١ستربتوكين اقراص 

2110.5فيدروب نقط *س/ج
     كالريتين   اقراص

س.ج٠*٤٢٫٨٤شريطين0
2543

 مجم اقراص١٥موبيتيل 
* س.ج17.25

3117.25
314.5نايت اند داى        اقراص

٢٠مجم فيال## *١٥٠٠يونيكتام 
س ج

3120
3716.5باى كيتوجيسك اقراص
2712ادول  اقراص*س.ج

1952.5مجم*س ج٣٠ميبو مرهم 
٩١1891 جرام*٧٥ميبو مرهم 

2914 مجم فوار٢٠٠استيل سستايين 
 مجم٦٠٠استيل سيستاين 

٢١٫٦فوار*
2821.75

2541.75كبسوله٣٠ بلس ٣اوميجا  
3324 مجم    كبسول٣٠٠رانيتاك 
2114.75 اقراص *س.ج٨١اسبرين 
3627ملى محلول س/ج١٠٠انجيكتمول 

 أمبوله٥ديبوفيت امبول 
* س/ج35.25

3035.25
ديكساميثازون امبول/العامريه

* س/ج15
3415

3132.5 س.ج٣٢٫٤زيلون شراب فورت *
3710.5مجم كبسول *س.ج٥٠كيتوفان 

2918س/ج١٨كيتوالك امبول *
3348.75 امبول *س.ج٦هيموجيت 

2510دكتا كورت  كريم
2813.25ستوجيرون اقراص*س/ج

1510.5س/ج١٠٫٥فلوفيرمال   شراب*
3422.5مجم اقراص٥نيتروماك ريتارد 
١٨1512شريط *٢بترو اقراص  

 مجم كبسول٢٥سوبرانيل 
* س/ج21

1121
3114.4قرص٢٠مجم٣٠٠كيبرون اس ار

3412.75 جرام *س.ق١٥كيناكومب  مرهم 
١٢٫٧٥ جرام *١٥كيناكومب كريم 

س ج
3412.75

279.75س ج٩٫٧٥فينادون شراب *

2713.5ليدوكايين  اسبراى س/ج
2523.5 هالورانج شراب كبير

227.5س/ج٧٫٥هيكستول مضمضه *
8033 قرص١٢ مجم ١٠٠سيلدافا 

3727 مجم اقراص١٠سيميكريستو 
3638.5 مجم اقراص٢٠سيميكريستو 

3831.5قرص *س.ج٣٠مجم١٠٠كلوفاتيل
39101كبسولة *س.ج١٤مجم٤٠نيكسماش

4419.5س/ج١٩٫٥شريط *٢باور كابس 
قرص٢٠باور كولد اند فلو 
* س/ج18

3518
2721كبسوله/كيمفارم *س ج١٤كليرست 

2338.25 شريط *س/ج٣كولوفيرين  د 
قرص/كيمافارم٣٠كولوفيرين ايه 

*40.5
2340.5

١٩٫٥ شريط دوبل *٢كونجستال 
س ج

3419.5
2442.75س/ج٤٢٫٧٥درج *٢ليفابيون امبول 

2116 جرام٥٠% كريم ٢بانثينول 
236.75 جرام /النيل١٥بانثينول كريم 

3421.75بركسين اقراص *س.ج
١٦٫٥٠2716.5بيتادين  دش مهبلى *

329.75بيتادين غرغرة *س ج
2530 ملل٢٠٠بيتادين مطهر 

2810.25حمض الفوليك النيل *س ج
فالزول محلول حقن وريدى

*20.40
2120.5

3113.5  اقراص *س.ج٢٠نوفاسى -ان 
2611س ج١١يوروسولفين  فوار*

329افيبكت  شراب * س ج
408.25اوبلونج نوفالجين ق

2720باى بروفنيد اقراص س/ج
3030برونشيكم* **شراب

٨٫٢٥226.75قرص *١٠بريمبران اقراص 
2120تلفاست شراب

229.75فالجيل شراب اطفال*س ج
3046.5  جرام   فيال *س.ج١كالفوران  

٨٥1585مجم*** امبول *٤٠كليكسان
2218 امبوالت *س.ج٢٠السيكس 

2315ماكسيالز  شراب*س.ج
3613.5 جرام * س ج٤٠هيموكالر كريم
3029جم عضل *س.ج١وينترياكسون 

مجم١٥٠ارثروفاست 
 س ج٥٠٫٥قرص*14

3850.5
2610.25س/ج١٠٫١٣اوتريفين بخاخه*

267.25س/ج٧٫٥اوتريفين بيبى سالين *
٧٫٥% نقط للكبا ر *٠٫١اوتريفين

س ج
237.5

٧٫٥% نقط لالطفال*٠٫٥اوتريفين
س/ج

237.5
2122.5 ق٣٠ مجم ٢٠٠تجريتول 

2128.8 ق٢٠ مجم ٤٠٠تجريتول اس ار 
 اس ار اقراص١٠٠فولتارين 

س.ج*
2850.5

3436 مجم فوار*س/ج٥٠كتافست 
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المتحدون العرب الدولية لالدوية
22720597
22720611

2918.5 ملل*س.ج١٤٠كتافالى شرب 
 س٣٠كومتركس اكيوت هيد كولد *

ج
3330

١٧٫٢٥3017.25مجم فيال *١تاكسيموديل 
297.5س/ج٧٫٥     اقماع*٢٥دولفن  

296.75س/ج٦٫٧٥    اقماع *١٢٫٥دولفن 
قرص/ممفيس٢٠اسبرين بروتكت 

* س ج21
1921

٦٫٩304.6جاراميسين  مرهم* 
٦٫٩224.6جاراميسين كريم## *
٩249كارباميد كريم *

229.75.س/ج٩٫٧٥كوادريدرم  كريم## *
* قرص٢٤بانادول اكسترا االحمر  

س.ج
2225.25

٢٤بانادول االزرق العادى     
قرص *س/ج

2113.5
2816.5س/ج١٦٫٥باى الكوفان اقراص *

7264.8 قرص*س/ج١٢مجم ١٠٠اريك 
2742.75 قرص *س.ج٣٠امبيزيم 

3486امبوله٥مجم ٤ايميرست 
2128.5  كبسولة٢٠ميوكواس ار 

سيستون اقراص /مالتى
 س ج٢٦٫٧٥فارم*

1526.75
6221.6باوريكتا اقراص ايفا

١٢ جرام *١٥تريتوسبوت كريم   2512
278.25مووف مساج كريم *س/ج

269.5  س.ج٩٫٥توسكان شراب*
26105 كبسوله*س ج٣٠م ١٥٠ليرولين  

2610.5 وان تو ثرى  شراب*س/ج
3315س ج١٥وان تو ثرى اقراص*

229.75 س ج٩٫٧٥اولفنت شراب *
2111.25 س ج١١٫٢٥بريد سول شراب *

420.75 سم اتسوكا٥ماء حقن 
2649.5ليفر البيومين بلس كبسول*س/ج

مجم٥٠٠دافلون 
س.ج٦٤٫٥اقراص*

2864.5
2616.5دياميكرون  اقراص العادى*س/ج

٣ ام ار ٦٠دياميكرون 
  س.ج٤٧٫٢٥شريط*

2647.25
2879 س.ج٧٩ شريط*٣فاستاريل ام ار / 

2620كونتراكتيوبكس جيل صغير
مجم علب٤٠٠بروفين 

صغيرة*س/ج
2729.25

مجم اقراص٦٠٠بروفين  *
س/ج31.5

2831.5
3012مجم*س ج١٥٠بروفين شراب كبير 

2718.5 فلتر٢٠ايزيس شاى اخضر نقى 
فواكه ولبن٣سيريالك حديد و

جرام125
2818.5

2811جرام١٢٥سيريالك حديد وارز 
سيريالك حديد وعسل ولبن

جرام125
2818.5

سيريالك حديد وعسل ولبن
جرام250

2834
2811جرام١٢٥سيريالك حديد وقمح 

سيريالك حديد وقمح ولبن
جرام125

2816.5
4019.5 شريط اقراص *س.ج٢كولد فرى 

1538 س ج٣٨تايمر قطرة/جمجوم*
577اختبار حمل بريميم

3343.25اوستيوكير اقراص *س.ج
2212تمبووووو كول اطفال

2656.25س/ج٥٦٫٢٥دوروفين  كبسول*
١٢_٣٠فيروجلوبين بى

كبسوله*س.ج
3066

3472كبسوله١٤مجم٤٠ازموراب
3830 س ج٣٠البوثيل لبوس *

3457.5  قرص١٤مجم ٢٠جستيكول 
35115قرص*س ج٢٨مجم ٢٠جستيكول 

3828.8 كبسوله٢٠جى ساك 
3833.75قرص٣مجم٦٠دابوكستارد 

 مجم حقن واحد فيال٤٠زوركال 
*45

3045
 مجم حقن واحد فيال٤٠زوركال 

سعر خاص(ملغى*
3345

4241.5 قرص س ج١٤ مجم ٢٠زوروكال 
4046.25 قرص س ج١٤ مجم ٤٠زوروكال 

٣٠3830فاكتو لبوس *
3833.75    س ج٣٣٫٧٥فاكتو مرهم*

4021قرص٣٠مجم ٨نوكسيلورن 
3517.25 س ج١٧٫٢٥ايفيبرونت شراب*

2933 قرص*س ج٢٠ مجم ٣نايت كالم 
349 س ج٩اوبلكس شراب /العامريه *

4219 مجم اقراص٤٠الس تيك 
4226 مل اقراص٥٠ديكلورابيد 

7721.6قرص١٢مجم ١٠٠سبايكا 
4218.5 مجم اقراص٥ستيملوريك 

١٨4212فالميبرو اقراص/مسكن*
4269 مجم كبسول٤٠كليمازيس 

3967.5 مجم اقراص٤٠٠موكسى تريكس 
3632.5 عضل*س ج٥٠٠سيفترياكسون

ص 11:32:44 2 فبراير٠٣السبت/ شركة أورجا سوفت محمد فهمى2
   0222562089 & 0165541990&165541991&01665541992 

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


