L-Menthol Pharma Flakes
جودة عالية وتوافر دائم
يستخدم في تركيبات الفم والتركيبات الموضعية
يمنح نكهة منعشة بالنعناع مع إحساس بالبرودة
يساعد على تعزيز االختراق في التركيبات الموضعية
صص لالستخدام على النحو التالي :مضاد للسعال ،ومزيل االحتقان االنفي ،و ُمس ّكن موضعي ،و ُمخدّر
ُ مخ ّ
موضعي

الفوائد الرئيسية للعمالء:
توافر دائم

جودة عالية ثابتة

99
99سعة مخصصة للعمالء بدون استخدام مقيد
99إنتاج متكامل كليا لضمان التوافر
99توافر المنتج بغض النظر عن كم المحصول والظروف الجوية

99
99مصنع  cGMPمن الطراز العالمي وفقًا إلرشادات ICH Q7
99جودة استثنائية ودعم مميز من فريق الشؤون التنظيمية

عقود طويلة األجل بأسعار ثابتة

نقاء كيميائي وتناظر صوري عالي ( 99.7%كحد أدنى)

تفاصيل المنتج
االسم العام

ليفومينتول ،المنثول-3-p ،مينثانول ،هيكساهيدروثيمول ،منتومينثول

رقم CAS

2216-51-5

موقع التصنيع

 ،BASF SEألمانيا

عملية التصنيع

اصطناعية

تنظيمية

	مونوجراف  ،.USPو ،.Phو Eur، IPوJP

 GMP	للمواد الفعالة (إرشادات )ICH Q7

	يتوفر  US-DMFوCEP

	وثائق فارما كاملة متاحة

L-Menthol Flakes Pharma
المظهر

رقائق بيضاء

رقم PRD

30573640

التعبئة والتغليف ورقم المادة

علبة كرتون سعة  20كيلو مع بطانة ()50308668

رقم العينة والمادة

زجاجة ألومنيوم وزن  0.5كجم ()50308669

فترة إعادة االختبار

 60ﺷﮭر

التخزين والنقل

احفظه في العبوة األصلية .يُحفظ بعيدا ً عن الصقيع (فوق  5درجات
مئوية) ويحفظ في درجة حرارة أقل من  25درجة مئوية ويجب
حمايته من الرطوبة.
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جودة استثنائية ودعم مميز من فريق الشؤون التنظيمية
يتمتع الفريق التنظيمي ل  Pharma Solutionsبحضور عالمي وإقليمي مع سجل حافل
يمتد لعقود من الزمن لتمكين العمالء الصيادلة من تسجيل منتجات األدوية الجاهزة في جميع
أنحاء العالم .نقوم بذلك من خالل تقديم حلول خبيرة عالية الجودة من خالل التواصل المبادر
والنزيه.
يدعم فريق الجودة العالمي لدينا عمالئنا في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بأي أسئلة متعلقة
بالجودة.
ً
حلول سريعة وخاصة بالمنطقة بما يتماشى مع المعايير العالمية
تُؤ ّمن البصمة اإلقليمية
لموضوعات مثل عمليات التفتيش و المراقبة والبيانات ،والشكاوى.

® = عالمة تجارية مسجلة لشركة BASF SE

في تبادل وثيق مع السلطات والجمعيات الدولية ،نعمل باستمرار على تحسين أنظمة الجودة لدينا
لتقديم أفضل خدمة لعمالئنا في األسواق التي يزداد الطلب فيها .لهذا الغرض ،نتعاون بشكل
وثيق مع مواقع اإلنتاج ونضمن اإلنتاج واالختبار المتوافق مع  GMPوفقًا ألحدث متطلبات
السلطات الصيدالنية.

أصبح الوصول إلى الجودة القياسية والوثائق التنظيمية اآلن أكثر كفاءة من أي وقت مضى .استرجع مستنداتك على مدار الساعة من حسابك العالمي
أو اشترك في  RegXellenceالجديد® ،مساعد الجودة والتنظيم المجاني على اإلنترنت الذي يوفر منصة موحدة لوثائق االمتثال ،والمساعدة في تقديم
المذكرات ،وتدقيق المعلومات.
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اشترك اليوم في:
https://info-mypharma.basf.com

اتصل بنا للحصول على سعر.
pharma-solutions@basf.com
ال تشكل هذه الوثيقة أو أي معلومات مقدمة طيه التزا ًما ملز ًما قانونًا لشركة بي إيه إس إف وقد تم إعدادها بحُسن نية وتعد دقيقة اعتبارً ا من تاريخ اإلصدار .ما لم يتم االتفاق صراحة على خالف ذلك كتابةً في عقد التوريد أو أي اتفاقية مكتوبة أخرى بينك وبين بي إيه إس إف:
(أ)إلى أقصى حد ال تحظره القوانين المعمول بها ،تُخلي بي إيه إس إف صراحة مسؤوليتها عن جميع التعهدات أو الضمانات أو الشروط األخرى من أي نوع ،سواء كانت صريحة أو ضمنية ،مكتوبة أو شفهية ،بحكم الواقع أو القانون ،بما في ذلك أي تعهدات أو ضمانات ضمنية ،والقابلية للتسويق والمالءمة
لغرض معين ،والجودة ال ُمرضية ،وعدم االنتهاك ،وأي تعهدات ،أو ضمانات ،أو شروط ،أو ضمانات تنشأ عن النظام القانوني ،أو مسار التعامل ،أو استخدام التجارة ،و تستبعد بي إيه إس إف بموجب هذا صراحةً وتُخلي مسؤوليتها عن أي مسؤولية ناتجة عن أو مرتبطة بهذا المستند أو أي معلومات
مقدمة طيه ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة ،أو تبعية ،أو خاصة أو عقابية تتعلق بها أو تنشأ عنها ،باستثناء حاالت ( )1الوفاة أو اإلصابة الشخصية إلى الحد الناجم عن إهمال بي إيه إس إف وحدها )2( ،أو سوء السلوك المتعمد ،أو االحتيال ،أو التضليل
االحتيالي من جانب بي إيه إس إف أو ( )3أو أي أمر يكون من غير القانوني لـ بي إيه إس إف استبعاد أو تقييد المسؤولية بموجب القوانين المعمول بها؛
(ب)يمكن تغيير أي معلومات مقدمة طيه وفقًا لتقدير بي إيه إس إف المطلق في أي وقت وال يجوز االعتماد على هذه الوثيقة أو المعلومات المقدمة طيه للوفاء بأي وجميع االلتزامات التي قد تضطرك إلى إجراء عمليات التفتيش والتقييم الخاصة بك؛
(ج)ترفض بي إيه إس إف أي التزام ،ولن تقوم ،تلقائيًا بتحديث هذا المستند وأي معلومات مقدمة طيه ،ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به؛ و
(د)يتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من أن المستخدم قد استرجع أحدث إصدار من هذا المستند من بي إيه إس إف بالشكل المناسب
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