
Όλοι μας στη CHEIRON PHARMA είμαστε υπερή-
φανοι για τη μοναδικότητα και τη διαφοροποίηση της 
Εταιρείας μας από τις άλλες εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της Δερματολογίας.

Με γνώμονα την καινοτομία και στόχο τη μοναδικό-
τητα εργαζόμαστε αδιάκοπα, με πάθος και φαντασία, 
για την ανάπτυξη και προσφορά καινοτομικών και α-
ποτελεσματικών δερματολογικών προϊόντων.

Από την ίδρυσή μας, το 2005, έως σήμερα διακρι-
νόμαστε, κάθε χρόνο, για την προσφορά στην ιατρική 
κοινότητα ενός νέου, καινοτομικού και αποτελεσματι-
κού προϊόντος «κερατινοθεραπείας».
2005   Ιδρύεται η CHEIRON PHARMA και παρουσιά-

ζει τη LACuREX ointment, με σκοπό την αντι-
μετώπιση μετρίας βαρύτητας ξηροδερμίας και  
υπερκερατώσεων. Η LACUREX είναι το πρώτο 
παγκοσμίως προϊόν, που συνδυάζει υψηλά πο-
σοστά ουρίας και γαλακτικού οξέως, ενώ συγ-
χρόνως έχει ήπια αντιφλεγμονώδη δράση, χω-
ρίς να περιέχει κορτικοστεροειδή.

2006   Παρουσίαση της PRUZAX cream για τη συμπτω-
ματική αντιμετώπιση του κνησμού κάθε αιτιολο-
γίας. Είναι το μοναδικό προϊόν με υψηλή περιε-
κτικότητα πολιδοκανόλης στην Ελληνική αγορά 
και το δεύτερο παγκόσμια. Είναι επίσης το μονα-
δικό, παγκόσμια, προϊόν που δε συνδυάζει τη 

πολιδοκανόλη με ουρία, κάνοντάς το κατάλλη-
λο για χρήση και σε βρέφη. Τέσσερις μήνες με-
τά τη κυκλοφορία της PRUZAX, η Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία Αλλεργιολογίας – σε άρθρο στο έγκυ-
ρο ιατρικό περιοδικό «ALLERGY» - προτείνει ως 
πρώτο βήμα αντιμετώπισης του κνησμού στην 
ατοπική δερματίτιδα προϊόντα με πολιδοκανό-
λη, όπως η PRUZAX.

2007   Παρουσίαση της SYNUROX cream για: α) τη 
συγχορήγηση με αντιμυκητιασικά για βέλτιστη 
αντιμετώπιση της υπερκερατωσικού τύπου δερ-
ματοφυτίας του άκρου ποδός, β) την ενυδάτω-
ση των πελμάτων των διαβητικών και προστα-
σία τους από τα δερματόφυτα. Η SYNUROX εί-
ναι η μοναδική παγκοσμίως κρέμα που συνδυ-
άζει υψηλά ποσοστά ουρίας σε συνδυασμό με 
Piroctone Olamine (Octopirox). 

2008   Η CHEIRON PHARMA, για πρώτη φορά, συγκε-
ντρώνει και επικοινωνεί στους κλινικούς ιατρούς, 
ολόκληρη την ιατρική βιβλιογραφία που σχετίζε-
ται με την αντιμυκητιασική δράση της ουρίας.

Παρουσίαση της URONYX nail gel, κερατολυ-
τικής γέλης ονύχων. Είναι το μοναδικό στο είδος 
του προϊόν για ονυχοδυστροφίες, στην Ευρώπη, 
που περιέχει υψηλά ποσοστά ουρίας και συγχρό-
νως έχει πρωτοποριακό τρόπο εφαρμογής, ο ο-
ποίος προσφέρει ακρίβεια και πρακτικότητα.

2008   Παρουσίαση της RAXAL cream για την αντι-
μετώπιση σοβαρών υπερκερατώσεων. Το μο-
ναδικό προϊόν, παγκόσμια, που συνδυάζει πο-
λύ υψηλά ποσοστά ουρίας,  γαλακτικού αμ-
μωνίου και σαλικυλικού οξέως. Η αποτελε-
σματικότητά του εντυπωσίασε από την πρώ-
τη στιγμή τον ιατρικό κόσμο στην Ελλάδα. 
RAXAL Scalp Foam. Παρουσιάζεται ο μοναδι-
κός, παγκοσμίως, συνδυασμός υψηλού ποσο-
στού ουρίας, γαλακτικού οξέως και Octopirox, 
σε μορφή αφρού για την αντιμετώπιση υπερκε-
ρατώσεων στο τριχωτό της κεφαλής.

Τέσσερα έτη λειτουργίας, 6 μοναδικά 
και καινοτομικά προϊόντα.

Είμαστε μοναδικοί και συνεχίζουμε.
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