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Świata Przemysłu Farmaceutycznego
Tegoro czny Kongres jest kontynuacją zeszłorocznej edycji, której Honorowym Gospodarzem był
Zakład Farmaceutyczny Polfa-Łódź S.A.

Do udziału w tym specjalistycznym spotkaniu branżowym, poświęconym najnowszym trendom,
maszynom, urządzeniom i technologiom wykorzystywanym przy produkcji farmaceutycznej,
zapraszamy specjalistów ds. utrzymania ruchu, technologów, automatyków, szefów działów
produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, szefów działów logistyki i zaopatrzenia oraz działów
rozwoju produktów w zakładach farmaceutycznych oraz przedstawicieli firm, kierujących swoja
ofertę do branży farmaceutycznej.
Wysoki poziom merytoryczny Kongresu zapewniają eksperci z zakładów farmaceutycznych, uczelni
wyższych, instytucji i organizacji związanych z przemysłem farmaceutycznym.
Zakres tematyczny programu Kongresu będzie obejmował wszystkie główne etapy produkcji
farmaceutycznej, od zaopatrzenia w surowce produkcyjne po magazynowanie gotowych wyrobów
i ich spedycję.
Najbliższe, czerwcowe wydanie „Świata Przemysłu Farmaceutycznego” będzie SPECJALNYM
WYDANIEM KONGRESOWYM, dodatkowo dystrybuowanym podczas trwania Kongresu.
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!!!
Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie
www.farmacom.com.pl
Koszty udziału w kongresie SPF

Zgłoszenie uczestnictwa
http://laboratoria.net/aktualnosci/4566.html
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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