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PCI Days 2019

Obowiązkiem każdego producenta jest udowodnić
i potwierdzić, że wytwarza produkt bezpieczny dla
zdrowia konsumenta. Producent musi posiadać
odpowiednie informacje dotyczące jakości materiałów
wyjściowych oraz produktu końcowego, a także wykazać,
że produkcja oparta jest o zasady Dobrej Praktyki
Wytwarzania (GMP), że zastosowano niezbędne kryteria kontroli mikrobiologicznej
i zapewniono produkt o wysokiej czystości mikrobiologicznej.

W trakcie zbliżających się Targów PCI Days 2019 swoją ofertę z sektora laboratoryjnego
zaprezentują producenci i dystrybutorzy między innymi wyposażenia laboratoriów, aparatury
analitycznej oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego.
Targi PCI Days 2019 nie skupiają się wyłącznie na laboratoriach. W gronie wystawców nie zabraknie
firm, które mają w swojej ofercie surowce, opakowania, maszyny do produkcji, urządzenia
etykietujące i znakujące, usługi produkcji marki własnej, usługi logistyczne oraz IT.
PCI Days 2019 to pierwsze międzynarodowe targi B2B na polskim rynku, dedykowane dostawcom
i firmom działającym w sektorach farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Zakres tematyczny Targów
PCI Days obejmuje najważniejsze sektory w przemysłach kosmetycznym i farmaceutycznym - od
surowców, poprzez produkcję, kończąc na opakowaniu i magazynowaniu. PCI Days to źródło
potrzebnej, inspirującej i merytorycznej wiedzy oraz obszar integracji. Z uwagi na ogrom
różnorodnych i ważnych tematów jakie zostaną poruszone na targach, stworzono dwie specjalne
strefy - „Kosmetyczną Strefę Inspiracji” i „Farmaceutyczną Strefę Inspiracji”, prowadzone przez
specjalistów z obu branż.
Targi PCI Days rozpoczynają się 15 maja 2019 roku, a uczestnictwo w nich jest całkowicie bezpłatne,
wystarczy zarejestrować się na naszej stronie (pcidays.pl). Impreza odbywa się w Warszawie w hali
Expo XXI. Wydawnictwo Farmacom, które jest organizatorem, gwarantuje utrzymanie najwyższej
jakości i prestiżu spotkania.
http://laboratoria.net/aktualnosci/28762.html
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New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na
antybiotyki
Coraz częściej słyszy się w Polsce o zakażeniach powodowanych przez oporną na wszelkie
antybiotyki bakterię New Delhi.

16-11-2018

Niebieskie światło obniża ciśnienie
Ekspozycja na niebieskie światło obniża ciśnienie tętnicze, a tym samym ryzyko chorób układu
sercowo-naczyniowego.

16-11-2018

Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów
Istnieją wystarczające dowody na to, że narażenie na popularne insektycydy fosforoorganiczne w
okresie prenatalnym może prowadzić do zaburzeń neurorozwojowych u dzieci

15-11-2018

Testy konserwacji kosmetyków
Jak to jest z konserwantami zawartymi w kosmetykach ? Szkodzą czy nie? Wywołują alergie, czy nie?

15-11-2018

Dwutlenek węgla zagraża plażom
Wskutek zakwaszenia mórz może dojść do rozpuszczania osadów pod wieloma plażami i wydmami.

15-11-2018

Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia
Pora dnia determinuje to, ile kalorii spalamy w stanie spoczynku.

15-11-2018

Co czwarte dziecko nie je codziennie
śniadania
Zdrowe nawyki żywieniowe mogą budować w najmłodszych szkoły

14-11-2018

Aktywność fizyczna pomaga leczyć nowotwory
Ruch pomaga leczyć raka – takie wnioski płyną z badań przedstawionych przez francuskich
naukowców w trakcie monachijskiego kongresu ESMO 2018.
Informacje dnia: New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża
ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek

węgla zagraża plażom Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie
odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie
insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek węgla zagraża plażom Ilość spalanych
kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło
obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków
Dwutlenek węgla zagraża plażom Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia
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