
L-Mentol Pharma Flake Formlarında
Uzun vadeli tedarik güvenliği ile sürekli yüksek kalite

Oral ve topikal formülasyonlar için uygulanabilir

  Serinletme hissi ile taze nane tadı ve kokusu sağlar.
  Topikal formülasyonlarda penetrasyonun arttırılmasını sağlar.
 Antitüsif, nazal dekonjestan, topikal analjezik ve lokal anestezik kullanımlar 

için endikedir.

Temel müşteri avantajları

Tedarik güvenliği

 9 Stabil fiyatlandırma ile uzun vadeli kontratlar

 9 Tek müşteriye bağlı kullanım olmaksızın müşterilerimize
özel kapasiteler

 9 Tedarik güvenilirliğini sağlamak için entegre üretim

9Ürün veriminden ve hava koşullarından bağımsız tedarik

Ürün bilgileri

Jenerik isim Levomentol, L-mentol, 3-p-Mentanol, Hekzahidrotimol, Mentomentol

CAS numarası 2216-51-5

Üretim yeri BASF SE, Almanya

Üretim yöntemi Sentetik

Regülasyon   USP, Ph. Eur., IP ve JP monografları

  US-DMF ve CEP mevcuttur

  API'ler için GMP (ICH Q7 Kılavuzu)

  İlaç başvuruları için tam dokümantasyon 
mevcuttur.

L-Menthol Flake Pharma 

Görünüm Beyaz flake

PRD numarası 30573640

Ambalaj ve ürün numarası 20 kg'lık karton kutu (50308668)

Numune ve ürün numarası 0,5 kg alüminyum şişe (50308669)

Retest süresi 60 ay

Depolama ve nakliye Orijinal ambalajında saklayınız. Dondan 
koruyunuz (5°C'nin üzerinde). 25°C'nin altında 
saklayınız ve neme karşı koruyunuz.

Sürekli yüksek kalite

 9Yüksek kimyasal ve enantiyomerik saflık
(her biri min. %99,7)

 9 ICH Q7 Kılavuzuna göre dünya standardında
cGMP tesisi

 9Mükemmel kalite ve ruhsatlandırma desteği
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Standart kalite ve regülasyon belgelerine erişim artık her zamankinden daha basit. World hesabınızdan 7/24 belgelerinizi 
alın veya uyumluluk belgeleri, ruhsatlandırma yardımı ve denetim bilgilerine tek bir platformdan ulaşmak için ücretsiz ve 
çevrimiçi Kalite ve Ruhsatlandırma Asistanınız yeni RegXcellence®'a kaydolun.
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Fiyatlandırma için bizimle iletişime geçin.
pharma-solutions@basf.com

Hemen aşağıdaki adresten kaydolun:
https://info-mypharma.basf.com

Mükemmel Kalite ve Ruhsatlandırma Desteği

İlaç Çözümleri Ruhsatlandırma Ekibi, global ve bölgesel varlığıyla, 
ilaç müşterilerimizin dünya genelindeki bitmiş ilaç ürünlerini 
ruhsatlandırma konusunda onlarca yıllık tecrübeye sahiptir. Bunu, 
proaktif ve şeffaf iletişim yoluyla yüksek kalitedeki uzman çözümlerini 
verimli bir şekilde sunarak yapıyoruz. 

Küresel Kalite Ekibimiz, dünyanın dört bir yanındaki kalite ile ilgili soruları 
olan müşterilerimizi desteklemektedir. 

Bölgesel ayak izi, denetimler, bildirimler ve şikayetler gibi konular için 
küresel standartlarla uyumlu, hızlı ve bölgeye özgü çözümleri güvence 
altına alır. 

Yetkili makamlar ve uluslararası derneklerle yakın etkileşim içinde 
müşterilerimize zorlu pazar koşulları altında en iyi hizmeti sunmak için 
kalite sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu amaçla, üretim tesisleriyle 
yakın iş birliği yapıyoruz ve farmasötik otoritelerin talep ettiği en son 
gerekliliklere göre GMP uyumlu üretim ve testler sağlıyoruz. 
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Bu belge veya burada sağlanan herhangi bir bilgi, BASF'nin yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğünü oluşturmaz ve iyi niyetle hazırlanmıştır ve düzenlenme tarihi itibariyle doğru olduğuna inanılmaktadır. Aksi açıkça yazılı olarak bir tedarik 
sözleşmesinde veya BASF ile aranızdaki diğer yazılı sözleşmede kararlaştırılmadıkça:

(a)   Geçerli yasalar tarafından yasaklanmayan en geniş ölçüde, BASF, HERHANGİ BİR ZIMNİ TEMİNAT, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK TATMİNKÂR KALİTE, İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN BEYAN VEYA KOŞULLAR VE TÜZÜK, ÖNCEKİ 
SÖZLEŞMELERE GÖRE YORUM VEYA TİCARİ KULLANIMDAN KAYNAKLANAN TÜM BEYAN, TEMİNAT, KOŞUL VEYA GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE İSTER ALENİ VEYA ZIMNİ, YAZILI VEYA SÖZLÜ, DOLAYISIYLA VEYA KANUN GEREĞİ TÜM DİĞER 
HER TÜR BEYAN, TEMİNAT, KOŞUL VEYA GARANTİLERE İLİŞKİN SORUMLULUĞUNU AÇIKÇA REDDEDER ve BASF BU BELGE İLE BU BELGE VEYA BU BELGEDE YER ALAN HERHANGİ BİR BİLGİDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN 
HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU, sınırlama olmaksızın (i) BASF’nin münhasır ihmali nedeniyle meydana gelmesi kaydıyla ölüm veya kişisel yaralanma, (ii) BASF´nin kasıtlı suiistimali, dolandırıcılık veya sahte beyanı veya (iii) geçerli yasalar 
uyarınca BASF’nin sorumluluğu hariç tutmasının veya reddetmesinin yasadışı olacağı tüm konular hariç olmak üzere bununla ilişkili olan veya bundan kaynaklanan dolaysız, dolaylı, özel veya cezai hasarlardan ötürü herhangi bir sorumluluk 
dahil olmak üzere; AÇIKÇA HARİÇ BIRAKIR VE REDDEDER;

(b)  Burada sağlanan herhangi bir bilgi, münhasıran BASF'nin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve ne bu belgeye ne de burada verilen bilgilere, kendi denetim ve değerlendirmelerinizi yapmanız gerekebilecek 
herhangi bir veya tüm yükümlülüklerinizi karşılamak için güvenilemez.

(c)  BASF, geçerli yasalar gerektirmedikçe, bu belgeyi ve burada sağlanan herhangi bir bilgiyi güncelleme yönündeki herhangi bir yükümlülüğü reddeder ve otomatik olarak güncellemeyecektir ve
(d)   Kullanıcı, kullanıcının bu belgenin en güncel sürümünü uygun şekilde BASF'den aldığını onaylamaktan sorumludur.
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