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Değerli Doktor ve Eczacımız,
Bu katalog size alopesi teşhisinde kişiye özel tedaviyi ve hem 
reçetelemede hem de hazırlanışta kolaylık sunan pratik paketleri 
içeren majistral çözümleri sunacak.
 
Hikayemiz

1976 yılında İzmir’de kurucumuz Ecz. Sami ŞEN’in mesleğine duyduğu 
büyük tutkuyla başlayan hikâyemiz, aradan geçen yarım asırda 
edindiğimiz sayısız tecrübe, bilgi ve birikim ile bizi majistral ham 
madde, eczane, laboratuvar ve ambalaj malzemeleri tedarikinde olduğu 
kadar, majistral ilaç yapımı teşvikinde de Türkiye’nin sorumluluk sahibi 
kurumlarından biri konumuna getirmiştir.

Eczacılık mesleğinin temelini oluşturan majistral, teknolojinin de 
ilerlemesiyle başka bir boyut kazanmış ve Amerika, Almanya, 
Fransa gibi gelişmiş ülkelerde kişiye özel tedavi, hasta uyumu ve 
hazır müstahzarların yan etkilerinden hastayı korumak gibi anlamlı 
avantajlarıyla hekimlerin daha sıklıkla tercih ettiği tedavi yöntemleri 
arasına girmiştir. Ancak ülkemizdeki majistral ilaç yapımı ve teknolojisini 
dünya standartlarıyla kıyasladığımızda, Türkiye majistral alanının bu 
standartlara ulaşması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda Türkiye majistral alanındaki konum ve sorumluluğumuzu 
vizyoner bakış açımız ile birleştiriyoruz.

Galenik Ecza olarak majistral ilaçta yeni dünyayı Türkiye’ye getiriyoruz.

Modern majistral dünyasının önde gelen firmalarından biri olan 
Fagron ‘un Türkiye distribütörlüğünü alarak dünya standartlarındaki 
hizmetlerimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz. Cilt tipine 
özel baz kremlerden transdermal kremlere, lolipop şeklinde ateş 
düşürücülerden köpük formda majistral ürünlere kadar uzanan geniş 
ürün yelpazesiyle kişiye özel tedaviyi ön plana alan Modern Majistral’i 
sizlerin ve hastalarımızın hizmetine sunuyoruz.

Fagron kimdir?

Fagron, 1990 yılında Rotterdam (Hollanda) ‘da kuruldu ve yenilik, 
kalite ve çözüm odaklı düşünceye önem vererek majistral alanında 7 
yıl içinde pazar lideri oldu. Fagron’un başarılı stratejisi, tüm dünyadaki 
hekimler için tedavi seçeneklerini genişletirken, hastaların yaşam 
kalitesini artırmış ve Fagron kişiye özel tedaviyi optimize etmeye ve 
geliştirmeye odaklanmıştır. Benzersiz iş modeli, inovasyon ve ürün 
geliştirmeye yapılan yatırımlarla Fagron, şu anda Avrupa, Amerika, 
Orta Doğu, Afrika, Asya ve Pasifik’te toplam 35 ülkede faaliyet 
göstermekte, ürünlerini 60’ın üzerinde ülkede 200.000’den fazla 
müşteriye ulaştırılmakta ve majistral alanında liderlik etmektedir.
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Alopesi

DNA analizi ile alopesi’de 
doğru teşhis, kişiye özel tedavi

Modern majistralde yeni dünya
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Genel Tanı
Semptoma yönelik

Hazır Ürün
Herkes benzer ürünü 
alır. Etki %30-60 
kadardır.

TrichoTest™
DNA analizi ile kişisel tanı

Daha çok etki, daha az yan etki 
profiliyle kişiye özel tedavi uygulanır. 

TrichoConcept™ ile Kişiye Özel Tedavi

Standart Tedavi
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TrichoTest™ Nedir?

TrichoTest™ Özellikleri

TrichoTest™ Faydaları

TrichoTest™ DNA Analizi İle Doğru Teşhis

Hastanın genetik ve klinik verilerine dayanılarak, kişiye özel tedavi imkanı 
sunan bir DNA analizidir.

Dr.Sergio Vañó (Avrupa Trikoloji Araştırma Derneği Başkanı, EHRS) gözetiminde, 
klinik çalışmaları yapılmış ve onaylanmıştır. 

50’den fazla yayımlanmış klinik çalışma ile bilimsel dayanağı desteklenmektedir.

Genetik tanımlamada tekrarlanabilirliği ve %99,9 etkinliği ile karakterizedir.

Alopesi ile ilgili 13 ayrı gendeki 48 genetik varyantı analiz eder.

150 milyon terapötik seçenek içinde, eşsiz formülasyonu ile kişiye özel tedavi 
sağlayan algoritmaya sahiptir.

Alopesi tedavisinde, her hastaya kendi metabolizmasına uygun etken madde 
ile kişiye özgü dozda tedavi imkanı sağlar. 

Her hastanın, metabolizmasına özel dozda aktif etken madde ile tedavi olma 
imkanı sunar.

Tedaviyi geliştirir ve optimize eder.

Etken maddeler arasındaki etkileşimi önler.
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TrichoTest™  Nasıl Uygulanır?

1- Dna Toplanması
Yanak içi mukozasından örnek alınır.

3- Dna Analizi
DNA analizi yapılır. (4-5 hafta)

2- Kargolama
Fagron merkezine gönderilir.

4- Kişiye Özel Formül
Trıchotest sonucunda kişiye özel 
analiz raporu ve  formülasyonlar 
ilgili hekime online olarak 
ulaştırılır.
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TrichoTest™ Çalışma Prensibi Nedir?

13 gendeki 48 varyant «pozitif, negatif ve ortalama» 
olarak DNA analizi ile belirlenir.

Bu varyantlara ilişkin etken maddeler, hastanın en çok ihtiyaç 
duyduğundan en az ihtiyaç duyduğuna kadar sıralanır. 

Hekime, hastaya özel olan tedaviyi içeren reçete 
online olarak ulaştırılır. 

Positive: The genetic variation detected has a POSITIVE influence.
Moderate: The genetic variation detected has a MODERATE influence.
Negative: The genetic variation detected has a NEGATIVE influence.

Summary of the results

Kişiye özel örnek TrichoTest™ raporudur. 

Kişiye özel örnek TrichoTest™ raporudur. 

Gene name

GPR44-1 PTGES2

GPR44-2 SULT1A1

PTGFR-2

PTGFR-3
CYP19

Description

MODERATELY REDUCED ACTIVITY PGD2 
RECEPTOR

MODERATELY REDUCED PGD2 ENZYMATIC ACTIVITY

REDUCED ACTIVITY PGD2 RECEPTOR NORMAL SULT1A1 ACTIVITY (AVERAGE
MINOXIDIL  ACTIVATION

NORMAL ACTIVITY PGF2a RECEPTOR

MODERATELY REDUCED PGF2a 
ACTIVITY RECEPTOR MODERATELY REDUCED AROMATASE ACTIVITY

Effect
TREATMENT EFFICACY WITH PROSTAGLANDIN INHIBITORS TREATMENT EFFICACY WITH MINOXIDIL

TREATMENT EFFICACY WITH ANTIANDROGENICS

GR-alpha MODERATELY DECREASED RESPONSE 
TO ANTI-INFLAMMATORY TREATMENTS

TREATMENT EFFICACY WITH GLUCOCORTICOID ANTI-INFLAMMATORIES

DNA 
analizi

İhtiyaç
analizi

online 
reçete

IGrantine-F1 TM, 17-α Estradiol, Dutasteride, Nicotinamide (Vit B3)
Oral Biotin, Pyridoxine HCI (VİT B6), Topical Biotin, Minoxidil
Latanoprost, Melatonin, Coenzyme Q10
Saw Palmetto

Ginkgi biloba, Hydrocortisone, L-Camitine L-tartrate
MSM, Prednicarbate, Retinol (Vit A), SiliciuMax TM
Tacrolimus, Tocopherol (Vit E), Topic SiliciuMax
Triamcinolone acetonide

Cetirizine Hcl, Prostaquinon TM, Topical Saw Palmetto, Ginseng
Caffeine, CafeinSome TM, Adenosine, Arginine, Betamethasone 
dipropionate, Clobetasol propionate, Cystine, Desonide
Finasteride, Fluocinolone acetoni de
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Test sonucuna göre kişiye özel reçete örneğidir.

TrichoTest™  Reçete Örnekleri
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ALOPESİ TEDAVİSİNDE 
MODERN MAJİSTRAL 

DÖNEMİ BAŞLIYOR.
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TrichoConcept™
Özgün formüllü taşıyıcılar (TrichoFoam™, TrichoSol™, TrichoOil™) ve 
nihai ürünleri (Fagron NeoOil™, Fagron NeoWash™, Fagron NeoCond™) 
içeren, inovatif majistral ürünlerdir.

Konsept dahilindeki tüm ürünler patentli Trichotech teknolojisi 
ile üretilmiştir.

TrichoTech™ Teknolojisi 

Klinik olarak kanıtlanmış biyokimyasal aktiviteye dayanan Alopesi 
tedavisinin etkinliğini arttıran, akıllı fitokompleks içerikli, yeni nesil 
bir teknolojidir.

TrichoTech™ teknolojisine sahip olan ürünlerin herhangi bir etken madde 
içermeksizin tek başına kullanıldığı durumlarda dahi saç köklerindeki 
dermal papillada yer alan fibroblastların poliferasyonunu içeriğindeki 

bitkilerini içeren fitokopmleks ile arttırdığı bilimsel çalışmalarla 
kanıtlanmıştır.

“Klinik olarak kanıtlanmış, 
kişiye özel stabil tedavi.”

Ökaliptus

Kurşun kalem ardıcı

Çay ağacı

Amyris ağacı

Biberiye

“Lavandula officinalis, 
Juniperus virginiana, 
Melaleuca alternifolia, 
Amyris balsamifera, 
Eucalyptus globulus, 
Juniperus communis, 
Rosmarinus officinalis”

Lavanta

Ardıç



12

TrichoFoam™
Topikal Köpük Bazı
 TrichoTech™ teknolojisi ile kişiye özel tedavide  
maksimum etki gösterir.
 Ciltte yumuşak bir his bırakır. 
 Hipoalerjenik ve non-komedojenik yapısıyla  sebum 
dengesini destekler.
 Geçimsiz etken maddelerin formülasyondaki  
uyumuna olanak sağlar.
 Isıtmaya gerek duymadan %7 konsantrasyona kadar 
minoksidil çözer.
 Kokusuzdur. Propilen glikol, boya, paraben, mineral yağ, 
SLS ve 1,4-dioksan içermez.
 Su veya yağda çözünen farmasötik etken maddelerin 
çözünürlüğünü arttırmak için düşük konsantrasyonda 
alkol içerir. 

Köpük Bazı

TrichoSol™
Hidrofilik Solüsyon Bazı
 TrichoTech™ teknolojisi ile kişiye özel tedavide maksimum 
etki gösterir.
 İçerdiği doğal minerallerle topikal uygulamayı kolaylaştırır.
 Hipoalerjenik ve non-komedojenik yapısıyla sebum 
dengesini destekler.
 Geçimsiz etken maddelerin formülasyondaki uyumuna 
olanak sağlar.
 Isıtmaya gerek duymadan %7 konsantrasyona kadar 
minoksidil çözer.
 Kokusuzdur. Propilen glikol, alkol, boya, paraben, mineral 
yağ, SLS ve 1,4-dioksan içermez.

Solüsyon Bazı

TrichoConcept™ Bazları
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TrichoOil™

NeoOil™ NeoWash™ NeoCond™

Saç Yağ Bazı

Yağ 4x5 ml Şampuan 200 ml Şampuan 200 ml

 TrichoTech™ teknolojisi ile kişiye özel tedavide maksimum 
etki gösterir.
 Zenginleştirilmiş %100 doğal esansiyel yağ asitleri ile saç 
kökünü, kafa derisini ve saçları nemlendirir ve canlandırır.
 Saç kütikülünün gözenekliliğini azaltırken, kütikülü 
daraltıp güçlendirir.
 Prostaquinon™, kortikosteroidler (betametazon, 
klobetasol ve fluosinonid), vitamin E ve A gibi yağda çözünen 
etken maddelerin eklenmesine olanak sağlar.

Patentli TrichoTech teknolojisine 
sahip,  bitkisel ekstratlardan 
oluşan, %100 doğan şaç yağıdır. 
Saç teli ve kafa derisini besleyen 
ve canlandıran esansiyel yağlarca 
zengin içeriğe sahiptir. Sebum 
dengeleyici ve tüm saç tipleri 
için uygundur.

Patentli TrichoTech teknolojisine 
sahip,  bitkisel ekstratlardan 
oluşan, %100 doğan şaç 
şampuanıdır. Saç tellerini 
nemlendirerek canlandırır. tüm saç 
tipleri için uygundur.

Patentli TrichoTech teknolojisine 
sahip,  bitkisel ekstratlardan 
oluşan, %100 doğan şaç kremidir. 
Saçın beslenmesini ve iyileşmesini 
sağlar. Saçın gücünü, parlaklığını ve 
canlılığını sağlar. tüm saç tipleri 
için uygundur.

Yağ Bazı

TrichoConcept™ Tamamlayıcı Saç Ürünleri
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TrichoConcept™ Geçimlilik Tablosu
Semboller TrichoSol™ TrichoFoam™ TrichoOil™   

Ge
ne

l K
on

sa
nt

ra
sy

on
(la

r) 
(w

/v
)

Geçimli Kombinasyonlar
30 Gün
60 Gün
90 Gün
Kombinasyonu araştırılmadı
2-8°C’de saklanması gerekir

17α-estradiol
Adenozin
Betametazon dipropiyonat
Betametazon valerat
Biotin
CafeisSome™ 
Cüce palmiye (kuru ekstresi)
Cüce palmiye (sıvı ekstresi)
Dezonit
Dutasterid 
Eritromisin
Estron
Finasterid
Fluosinolon asetonid
Ginkgo biloba
Ginseng
Hidrokortizon asetat
Hidrokortizon butirat
IGrantineF1™ 
Kafein
Ketokonazol
Klobetazol propiyonat
Klotrimazol
Latanoprost 
L-Karnitin L-Tartrat
Melatonin 
Minoksidil 
Minoksidil ve 17α-estradiol 
Minoksidil ve Betametazon valerat
Minoksidil ve Dutasterid
Minoksidil ve Finasterid
Minoksidil ve Hidrokortizon butirat
Minoksidil ve Klobetazol propiyonat
Minoksidil ve Latanoprost 
Minoksidil ve Retinoik asit (vit. A asidi)
Prednikarbat 
Progesteron
Prostaquinon™ 
Retinil palmitat (vit. A palmitatı) 
Retinoik asit (Tretinoin, vit. A asidi)
Salisilik asit
Setirizin HCl 
SiliciumMax™ 
Siproteron asetat
Spironolakton
Takrolimus
Tokoferol asetat (vit. E asetat) 
Triamsinolon asetonid
Üre

%0.025 - 0.05
%0.5 - 0.75
%0.05
%0.1
%0.5 - 2
%1 - 2
%1 - 2
%1 - 2
% 0.25 - 0.05
%0.25
%0.5 - 4
%0.01 - 0.05
%0.1 - 0.25
%0.01
%1.5 - 3
%1.5 - 3
%0.5 - 1
%0.1
%0.1 - 5
%1 - 2
%2
%0.05
%1
%0.005
% 0.5 - 2
%0.0033 - 0.1
%2 - 5
%5 / %0.05
%5 / %0.1
%5 / %0.1
%5 / %0.1
%5 / %0.1
%5 / %0.05
%5 / %0.005
%7.5 / %0.05
%0.05 - 0.1
%0.5 - 1
%1.5 - 3
%0.5 - 1
%0.1 - 1
%2 - 6
%1 - 2
%5 - 10
%0.5 - 1
%5
%0.1
%1 - 2
%0.05 - 0.1
%5 - 10
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Pratik Paketler

Hatasız ve Güvenli Kişiye Özel Tedavi

Fagron Pratik Paketleri topikal majistral ürünlerin hazırlık gerektirmeden hızlı, güvenilir ve kolay 
hazırlanmasını sağlar.

Bu pratik paketler eczacılarımıza kişiye özel tedavide çok özel bir yere sahip olan topikal majistral 
ürünleri hatasız ve güvenli şekilde yapmaları için gereken her imkanı sunmaktadır.

Fagron Pratik Paketlerin Avantajları:

 En yüksek ürün etkinliği ve kişiye özel tedavi imkanlarını bir arada sunar. 
 Bir topikal solüsyonun hazırlanabilmesi için gerekli olan etken madde ve çözücüleri formülasyona göre 
önceden tartılmış şekilde içerir. 
 Pratik paketlerin içinde yer alan maddeleri sadece ekleyip karıştırarak, hızlı ve kolay majistral 
ürün yapılmasını sağlar. 
 Stabilite testleri ile desteklendiği için yapılan her ürün her yapılışta aynı etkinlik ve formda olacaktır. 
 Hazırlanan ürünlerin stabilliği hastanın tedaviye uyumunu en üst düzeye çıkarmaktadır.
 Stok maliyeti olmadığı için uygun maliyetli, hazırlık süreci gerektirmediği için zaman kazandırıcıdır.

Fagron Pratik Paketlerin İçerikleri:

 Önceden tartılmış baz
 Önceden tartılmış etken madde
 Hastaya sunuma hazır ve eczacının hammaddelerin doğrudan içinde karıştırarak ürünü yapacağı ambalaj 
 Hazırlama kılavuzu

 Eczacılarımızın, paket içindeki hazırlama kılavuzunu takip ederek, önceden tartılmış hammaddeleri uygun 
ambalajın içinde kolayca karıştırarak topikal ürünleri hazırlaması sadece birkaç dakika sürer.

 Zamandan tasarruf sağlayan bu  paketler hem doktor ve eczacılar hem de hastalar için hata riskini azaltarak,  
kişiye özel tedaviyi yüksek güven düzeyiyle hastalara sunma imkanı sağlar.

Güvenilir

Hızlı

Kolay
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FAGRON ADVANCED DERMA PACK
DUAL MLT 50 ML (x2)
 Minoksidil 2 x 2,5 g
 Latanoprost 5 mg
 TrichoFoam™ 2 x 50 ml
 Köpükleştirici şişe 2 adet
 Hazırlama kılavuzu 
 Kullanma süresi: 30 gün
 Saklama koşulları: 2-8°C

No.1

No.2

FAGRON ADVANCED DERMA PACK 
PPE
 Prostaquinon™ 1,5 g
 PEG-40 Hidrojene Hint Yağı 6 g
 Espumil ™ 50 ml
 Köpükleştirici şişe
 Hazırlama kılavuzu 
 Kullanma süresi: 90 gün
 Saklama koşulları: 2-8°C

No.3

FAGRON ADVANCED DERMA PACK
 MTE
 Minoksidil 2,5 g
 Tretinoin 25 mg
 Espumil ™ 50 ml
 Köpükleştirici şişe 
 Hazırlama kılavuzu 
 Kullanma süresi: 90 gün
 Saklama koşulları: 2-8°C
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No.4

FAGRON ADVANCED DERMA PACK 
MCT
 Minoksidil 2,5 g
 Klobetazol Propiyonat 25 mg
 TrichoFoam™ 50 ml
 Köpükleştirici şişe 
 Hazırlama kılavuzu 
 Kullanma süresi: 30 gün
 Saklama koşulları: 15-25°C

No.5

FAGRON ADVANCED DERMA PACK 
MFT
 Minoksidil 2,5 g
 Finasterid 50 mg
 TrichoFoam™ 50 ml
 Köpükleştirici şişe 
 Hazırlama kılavuzu 
 Kullanma süresi: 30 gün
 Saklama koşulları: 15-25°C

No.6

FAGRON ADVANCED DERMA PACK 
MET-A
 Minoksidil 2,5 g
 17-a-estradiol 25 mg
 TrichoFoam™ 50 ml
 Köpükleştirici şişe 
 Hazırlama kılavuzu 
 Kullanma süresi: 30 gün
 Saklama koşulları: 15-25°C
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FAGRON ADVANCED DERMA PACK 
LS
 Latanoprost 5 mg 
 Seraqua™ qs 10 ml
 Fagron Gözkapağı Uygulayıcısı 1 adet
 Hazırlama Kılavuzu 
 Kullanma süresi: 120 gün
 Saklama koşulları: 2-8°C

No.7

Fagron Advanced Derma Pack LS

Fagron Advanced Derma Pack MCT

Fagron Advanced Derma Pack MFT

Fagron Advanced Derma Pack MTE

Fagron Advanced Derma Pack MET-A

Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT

Fagron Advanced Derma Pack PPE

Latanoprost %0.005, Seraqua™

Minoksidil %5, Klobetazol propiyonat 
%0.05, TrichoFoam™

Minoksidil %5, Finasterid %0.1, 
TrichoFoam™

Minoksidil %5, Retinoik asit %0.05, 
Espumil™

Minoksidil %5, 17α-estradiol %0.05, 
TrichoFoam™

Minoksidil %5, Latanoprost %0.005, 
TrichoFoam™

Prostaquinon® %3, Espumil™

Fagron Topikal Pratik Paket Formülasyon
Alopesi Türü

Androjenik Areata Telojen effluvium
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İTOB OSB Mah. 10007 Sk. No:3 
Menderes / İzmir - TR 

Telefon : 0232 265 40 04
E-Mail : info@galenikecza.com.tr

galenikecza.com.tr /galenikecza


