
Artikelomschrijving Artikelnr. Partner Omschrijving van de wijziging Datum

Soya oleum emulgatum 1930 Fagron Wijziging samenstelling 21/01/20

Tetracainum 2036 Fagron Wijziging bewaarconditie 04/11/20

Fosfaatdrank 1 mmol/ml FNA 108786 DMB Wijziging samenstelling vanaf charge 217A5 26/03/21

Polystyreensulfonzuur (na-zout) 3001648 DMB Wijziging verpakking voor charges 19I13-F02-377214, 
19I13-F02-377215 en 20H04-F01-377231 23/04/21

Furosemide DMB 2 mg/ml, drank 103564 DMB Vanaf charge 214AE is het product vrij van propyleenglycol 17/05/21

Furosemide 5 mg/ml drank 105879 DMB Samenstelling gewijzigd m.b.t. propyleenglycol vanaf 
charge 218D3 28/06/21

Propranolol HCl DMB 1 mg/ml, drank 105922 DMB Verpakking gewijzigd naar voorbedrukt artwork vanaf 
charge 2152C 26/08/21

Atropinesulfaat 0,05% oogdruppels 3005733 DMB Wijziging verpakking van blanco naar voorbedrukt doosje 
vanaf charge 21B27 14/09/21

Tetracycline HCl 3% TCA 0,1% simplex 
basiszalf 101952 DMB Vanaf charge 2166C is de verpakking gewijzigd naar een 

blanco tube met etikett 27/09/21

Furosemide DMB 2 mg/ml, drank 103564 DMB Vanaf charge 2150A wijziging verpakking, van blanco doosje 
naar voorbedrukt doosje 12/11/21

Pix lithanthracis 5% vaseline lanette-
crème 105014 DMB Product ziet er iets lichter uit en de geur is anders. 11/04/22

Lidocaine HCI 2% orale gel 5206 DMB Vanaf charge 226AB wordt dit product verpakt in een 
voorbedrukte voouwdoos. 14/04/22

Ureum 10% in vaselinelanettecreme 105596 Fagron Vanaf charge 2294X1 is de houdbaarheid gewijzigd van 2 
jaar naar 30 maanden. 28/04/22

Prednisoloni natrii phospas 3005932 Fagron

Vanaf charge 21G29-F01-379571 is de bewaarconditie gewi-
jzigd van koelkast naar kamertemperatuur. 
Tevens is de verpakking en EAN code gewijzigd van EAN 
8717564 041982; Wijdmondse flacon 500 ml naar EAN 
8717564046925; Container 1500 ml white + Polyethyleen zak 
20x30 cm 50my .

28/04/22

Waterstofperoxidemondspoeling 3% 2325 Fagron Vanaf charge 22002755 is de samenstelling gewijzigd: 
0,02% Phenacetion is vervangen door 0,025% Benzoic Acid 03/05/22

Ureumlanettecreme 10% 3001214 Fagron Vanaf charge 22881X1 is de houdbaarheid gewijzigd van 2 
jaar naar 30 maanden. 05/05/22

Pix lithanthracis 2% vaseline lanettec-
reme 103471 DMB Vanaf charge 22366 ziet het product er iets lichter uit en is 

de geur anders. 12/05/22

Cetomacrogolcreme met 20% vaseline 105603 Fagron De houdbaarheid van dit product is gewijzigd van 2 jaar naar 
30 maanden. 02/06/22

Cetomacrogolcreme met 10% glycol 105630 Fagron De houdbaarheid van dit product is gewijzigd van 3 jaar naar 
30 maanden. 02/06/22

Fosfaatdrank 1mmol/ml 108786 DMB Vanaf charge 2270E wordt dit product verpakt in een 
vouwdoos met sluitzegel. 08/06/22

Vaseline paraffine 110 230 mPa.s in 
gelijke delen 105623 Fagron Vanaf charge 22002121 is de houdbaarheid gewijzigd van 2 

jaar naar 30 maanden. 23/06/22

Heparinum natricum 3006050 Fagron Vanaf charge 22B18-F02-382178 is de verpakking gewijzigd 
en daarmee ook het ZI nummer. 23/06/22

Cetomacrogolcrème met 50% vaseline 
ds+bs 105600 Fagron

Vanaf charge 22005979 is de houdbaarheid van dit product 
gewijzigd van 2 jaar naar 30 maanden en zit dit product in 
een duurzame tube

18/08/22

Aminopyridinum (4-) 3006011 Fagron Vanaf charge 22F16-F01-382737 is de grondstoffabrikant 
gewijzigd. Zie het analysecertificaat voor meer informatie. 26/08/22

Aminopyridinum (4-) 3006013 Fagron Vanaf charge 22F16-F01-382734 is de grondstoffabrikant 
gewijzigd. Zie het analysecertificaat voor meer informatie. 26/08/22

Clobetasol propionaat 0,025% mond- 
spoeling 3004862 DMB Vanaf charge 22C2F is de houdbaarheid van dit product 

gewijzigd van 12 maanden naar 24 maanden. 30/08/22

Furosemide 5 mg/ml drank 105879 DMB Vanaf charge 23163 is de houdbaarheid van dit product 
gewijzigd van 12 maanden naar 24 maanden. 30/08/22

Cetomacrogolcrème met 10% glycerol 103445 Fagron Vanaf charge 22AD8 is de houdbaarheid van dit product 
gewijzigd van 3 jaar naar 30 maanden. 31/08/22

Vaselinum flavum 2202 Fagron Vanaf charge 22E09-T03-099048  is de grondstoffabrikant 
gewijzigd. Zie het analysecertificaat voor meer informatie. 01/09/22

https://www.fagron.nl/soya-oleum-emulgatum-1930
https://www.fagron.nl/tetracainum-2036
https://www.fagron.nl/nasaal/fosfaatdrank-1-mmol-ml-fna-108786
https://www.fagron.nl/polystyreensulfonzuur-na-zout-106284
https://www.fagron.nl/furosemide-dmb-2-mg-ml-drank-103564
https://www.fagron.nl/furosemide-5-mg-ml-drank-105879
https://www.fagron.nl/propranolol-hcl-dmb-1-mg-ml-drank-105922
https://www.fagron.nl/atropinesulfaat-0-05-oogdruppels-3005733
https://www.fagron.nl/dermaal/tetracycline-hcl-3-tca-0-1-simplex-basiszalf-101952
https://www.fagron.nl/dermaal/tetracycline-hcl-3-tca-0-1-simplex-basiszalf-101952
https://www.fagron.nl/furosemide-dmb-2-mg-ml-drank-103564
https://www.fagron.nl/pix-lithanthracis-5-vaselinelanettecr%C3%A8me-105014
https://www.fagron.nl/pix-lithanthracis-5-vaselinelanettecr%C3%A8me-105014
https://www.fagron.nl/lidoca%c3%afne-hcl-2-orale-gel-5206
https://www.fagron.nl/ureum-10-in-vaselinelanettecr%C3%A8me-ds-bs-105596
https://www.fagron.nl/prednisoloni-natrii-phosphas-3005932
https://www.fagron.nl/dermaal/waterstofperoxidemondspoeling-3-2325
https://www.fagron.nl/ureumlanettecr%C3%A8me-10-103605
https://www.fagron.nl/pix-lithanthracis-2-vaselinelanettecr%C3%A8me-103471
https://www.fagron.nl/pix-lithanthracis-2-vaselinelanettecr%C3%A8me-103471
https://www.fagron.nl/www.fagron.nl/cetomacrogolcr%C3%A8me-met-20-vaseline-ds-bs-105603
https://www.fagron.nl/cetomacrogolcr%C3%A8me-met-10-glycerol-ds-bs-105630
https://www.fagron.nl/nasaal/fosfaatdrank-1-mmol-ml-fna-108786
https://www.fagron.nl/vaseline-paraffine-110-230-mpa-s-in-gelijke-delen-105623
https://www.fagron.nl/vaseline-paraffine-110-230-mpa-s-in-gelijke-delen-105623
https://www.fagron.nl/heparinum-natricum-3006050
https://www.fagron.nl/cetomacrogolcr%C3%A8me-met-50-vaseline-ds-bs-105600
https://www.fagron.nl/cetomacrogolcr%C3%A8me-met-50-vaseline-ds-bs-105600
https://www.fagron.nl/aminopyridinum-4-3006011
https://www.fagron.nl/aminopyridinum-4-3006013
https://www.fagron.nl/clobetasol-propionaat-0-025-mondspoeling-3004862
https://www.fagron.nl/clobetasol-propionaat-0-025-mondspoeling-3004862
https://www.fagron.nl/furosemide-5-mg-ml-drank-105879
https://www.fagron.nl/cetomacrogolcr%C3%A8me-met-10-glycerol-103445
https://www.fagron.nl/dermaal/vaselinum-flavum-2202


Artikelomschrijving Artikelnr. Partner Omschrijving van de wijziging Datum

Miconazol 2% oordruppels 101428 DMB Vanaf charge 22F4C wordt Miconazol 2% oordruppels 
(101428) verpakt in een voorbedrukte vouwdoos. 12/09/22

Azelaïnezuur 20% crème 101980 DMB
Vanaf charge 22CA8 is de houdbaarheid gewijzigd van 6 
naar 12 maanden en de houdbaarheid na openen 
gewijzigd van 2 naar 3 maanden.

19/09/22

Lanettecrème met 50% vaseline 3001210 Fagron Vanaf charge 22007107 wijzigt de houdbaarheid van 2 jaar 
naar 30 maanden. 05/10/22

Koelzalf zonder rozenolie 102006 Fagron Vanaf charge 22B61X2 Koelzalf zonder rozenolie (102006) is 
de houdbaarheid verlengd van 2 jaar naar 30 maanden. 05/10/22

Lidocaïne HCl 2% orale gel 5246 DMB Vanaf charge 231F2 wordt Lidocaïne HCl 2% orale gel (5246) 
(100 ml) verpakt in een voorbedrukt vouwdoos. 12/10/22

Furosemide DMB 2 mg/ml, drank 103564 DMB Vanaf charge: 22D02 is de hbh gewijzigd van 1 jaar naar 2 
jaar van Furosemide DMB 2 mg/ml, drank (103564). 14/10/22

Dexamphetamini sulfas 3006809 Fagron
Vanaf charge: 22A18-F01-383290 is de grondstoffabrikant en 
keuringsnorm gewijzigd van Dexamphetamini sulfas. 
Zie het analysecertificaat voor meer informatie. 

20/10/22

Amphetamini sulfas 3006795 Fagron
Vanaf charge: 22A17-F04-383335 is de grondstoffabrikant en 
keuringsnorm gewijzigd van Amphetamini sulfas.
Zie het analysecertificaat voor meer informatie. 

20/10/22

Lanettecrème met 50% vaseline ds+bs 105615 Fagron
Vanaf charge 22007569 is de houdbaarheid gewijzigd van 
2 jaar naar 30 maanden en de houdbaarheid na openen 
gewijzigd van 6 maanden naar 1 jaar.

21/10/22

Alcohol cet et stearylicus emuls b/cera 
lanette sx 0367 Fagron Vanaf charge 22E17-F03-383332 is de keuringsnorm 

gewijzigd. 31/10/22

Betaini hydrochloridum 0230 Fagron Vanaf charge 22I19-F01-383448 is de keuringseis 
gewijzigd. 31/10/22

Lanettecrème met 10% vaseline ds+bs 105613 Fagron
De houdbaarheid van de Lanettecrème met 10% vaseline 
ds+bs  is gewijzigd van 2 jaar naar 30 maanden. 
De tube en de dop zijn ook gewijzigd.

31/10/22

Atropinesulfaat 0,05% oogdruppels 3005733 DMB Vanaf charge 236A6 wijzigt de verpakking. Op de vouwdoos 
staat nu de sterkte en de kleur vermeld. 09/11/22

Dexamethason 1 mg/ml drank 102054 DMB Vanaf charge 22352 is de houdbaarheid na openen 
gewijzigd van 6 maanden naar 1 maand. 11/11/22

Isosorbidi dinitras dilutus 3000183 Fagron
Vanaf charge 22G27-F08-383521 is de grondstoffabrikant 
gewijzigd van 3000183 Isosorbidi dinitras dilutus (0904). 
Zie het analysecertificaat voor meer informatie. 

15/11/22

Simplex basiszalf 3001230 Fagron
Vanaf charge 22F54X1 is de houdbaarheid gewijzigd van 1 
jaar naar 30 maanden en de houdbaarheid na openen van 6 
maanden naar 1 jaar. Tevens is de tube en dop gewijzigd.

15/11/22

Acidum salicylicum (90) 7353 Fagron
Vanaf charge 22H18-F01-383481 is een change doorgevoerd 
m.b.t. deeltjesgrootte. 
Zie het analysecertificaat voor meer informatie. 

16/11/22

Acidum ascorbicum pulveratum 144 Fagron Vanaf charge: 22H31-F01-383262 Acidum ascorbicum pul-
veratum (0144) is de grondstoffabrikant gewijzigd. 16/11/22

Ureum 10% in vaselinelanettecrème 3001185 Fagron Vanaf charge 22C6AX1 is de houdbaarheid gewijzigd van 1 
jaar naar 30 maanden en is de tube gewijzigd. 15/12/22

Ureum 10% paraffine 10% in eucerine 
met water 3001216 Fagron Vanaf charge: 23144 is de houdbaarheid van dit product ge-

wijzigd van 2 jaar naar 30 maanden en is de tube gewijzigd. 23/12/22

Vaseline Paraffine 110-230 mPa.s in 
gelijke delen ds+bs 105623 Fagron Vanaf charge 22002121 is de houdbaarheid van dit product 

gewijzigd van 2 jaar naar 30 maanden. 23/06/22

Ureumzalf 10% ds+bs 3001522 Fagron
Vanaf charge 22919X2 en 22919X1 is de houdbaarheid ge-
wijzigd van 2 jaar naar 30 maanden en zit dit product in een 
nieuwe tube.

30/12/22

Cetomacrogolcreme met 10% vaseline 
en 10% glycerine 3001201 Fagron Vanaf charge 230B2X1 is de houdbaarheid gewijzigd van 3 

jaar naar 30 maanden en zit het product in een nieuwe tube 30/12/22

Vaseline Paraffine 60-80 mPa.s 3001530 Fagron Vanaf charge 22D32X3 is de houdbaarheid gewijzigd van 5 
jaar naar 30 maanden en zit het product in een nieuwe tube 05/01/23

Ureum 10% in vaseline cetomacrogol 
creme 3001134 Fagron Vanaf charge 233F7 is de houdbaarheidheid gewijzigd van 2 

jaar naar 30 maanden en zt het product in een nieuwe tube 06/01/23

Ureum 10% in vaselingecetomacrogol-
creme ds + bs 3001497 Fagron Vanaf charge 233F7/1 is de houdbaarheid gewzijigd van 2 

jaar naar 30 maanden en zit het product in een nieuwe tube 06/01/23

https://www.fagron.nl/miconazol-2-oordruppels-101428
https://www.fagron.nl/dermaal/azela%c3%afnezuur-20-cr%c3%a8me-101980
https://www.fagron.nl/lanettecr%c3%a8me-met-50-vaseline-103600
https://www.fagron.nl/dermaal/koelzalf-zonder-rozenolie-102006
https://www.fagron.nl/dermaal/lidoca%c3%afne-hcl-2-orale-gel-5246
https://www.fagron.nl/furosemide-dmb-2-mg-ml-drank-103564
https://www.fagron.nl/dexamphetamini-sulfas-3006809
https://www.fagron.nl/amphetamini-sulfas-3006795
https://www.fagron.nl/lanettecr%C3%A8me-met-50-vaseline-ds-bs-105615
https://www.fagron.nl/dermaal/alcohol-cet-et-stearylicus-emuls-b-cera-lanette-sx-0367
https://www.fagron.nl/dermaal/alcohol-cet-et-stearylicus-emuls-b-cera-lanette-sx-0367
https://www.fagron.nl/betaini-hydrochloridum-0230
https://www.fagron.nl/lanettecr%C3%A8me-met-10-vaseline-ds-bs-105613
https://www.fagron.nl/atropinesulfaat-0-05-oogdruppels-3005733
https://www.fagron.nl/dexamethason-1-mg-ml-drank-102054
https://www.fagron.nl/auriculair/isosorbidi-dinitras-dilutus-40-0904
https://www.fagron.nl/simplex-basiszalf-103649
https://www.fagron.nl/oraal/capsules-en-tabletten/acidum-salicylicum-90-7353
https://www.fagron.nl/acidum-ascorbicum-pulv-0144
https://www.fagron.nl/ureum-10-in-vaselinelanettecr%C3%A8me-103355
https://www.fagron.nl/ureum-10-paraffine-10-in-eucerine-met-water-103608
https://www.fagron.nl/ureum-10-paraffine-10-in-eucerine-met-water-103608
https://www.fagron.nl/vaseline-paraffine-110-230-mpa-s-in-gelijke-delen-105623
https://www.fagron.nl/vaseline-paraffine-110-230-mpa-s-in-gelijke-delen-105623
https://www.fagron.nl/nl-nl/ureumzalf-10-ds-bs-105621
https://www.fagron.nl/cetomacrogolcr%C3%A8me-met-10-vaseline-en-10-glycerine-103589
https://www.fagron.nl/cetomacrogolcr%C3%A8me-met-10-vaseline-en-10-glycerine-103589
https://www.fagron.nl/nl-nl/vaseline-paraffine-60-80-mpa-s-in-gelijke-delen-ds-105629?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001530
https://www.fagron.nl/nl-nl/ureum-10-in-vaselinecetomacrogolcr%c3%a8me-103356?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001134
https://www.fagron.nl/nl-nl/ureum-10-in-vaselinecetomacrogolcr%c3%a8me-103356?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001134
https://www.fagron.nl/nl-nl/ureum-10-in-vaselinecetomacrogolcr%c3%a8me-ds-bs-105593?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001497
https://www.fagron.nl/nl-nl/ureum-10-in-vaselinecetomacrogolcr%c3%a8me-ds-bs-105593?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001497
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Atropine 0,05% oogdruppels 3001445 DMB Vanaf charge 23568 wijzigt de verpakking. Op de vouwdoos 
staat nu de sterkte en de kleur vermeld. 13/01/23

Cetamacrogolcreme FNA ds+bs 3001504 Fagron
Vanaf charge 2358DX1 is de houdbaarheid na openen van 1 
jaar 6 maanden gewzijigd en zit het product in een nieuwe 
tube

17/01/23

Chloorhexidine mondspoeling  0,2% 0371 Fagron

Vanaf charge 10944114 valt dit product onder de cometica 
richtlijnen. Aan de samenstelling is niets gewijzigd, alleen de 
kwalitatieve samenstelling (INCI) benaming word vermeld

Tevens is de houdbaarheid gewijzigd van 2 jaar naar 3 jaar 
en van 6 maanden naar een 1 jaar na openen.

17/01/23

Biotinum 0216 Fagron Vanaf charge 23A03-F03-384038 is de grondstoffabrikant 
gewijzigd. Zie het analysecertificaat voor meer informatie 20//01/23

Beclometason mesalazine klysma 3000628 DMB Vanaf charge 23715 is de samenstelling gewijzigd van geen 
Natriumcitraat 2aQ naar Natriumcitraat 2aQ(4,28 g) 31/01/23

Phenolum crystallinum 0652 Fagron Vanaf charge 22C05-B04-226389 is de grondstoffabrikant 
gewijzigd. Zie het analysecertificaat voor meer informatie 31/01/23

Kalii sorbas 1168 Fagron Vanaf charge 21L27-B01-226390 is de kwaliteit van de 
grondstof gewijzigd, maar dit heeft geen verder impact 01/02/23

Natriumbenzoaat 3005406 DMB Vanaf charge 2379B is de verpakking gewijzigd van een 
blanco doosje met etiket naar voorbedrukt artwork 03/02/23

Witte vasline ds + bs 3001527 Fagron Vanaf charge 10949360 is de houdbaarheid gewijzigd van 3 
jaar naar 30 maanden en zit het product in een nieuwe tube 06/02/23

Zinci sulfas 2631 Fagron Vanaf charge 22K28-B10-226475 is de grondstoffabrikant 
gewzijgd. Zie analysecertificaat voor meer informatie 06/02/23

Acidum acetylsalicylium 7149 Fagron Vanaf charge 22J18-B02-226653 is de grondstoffabrikant 
gewzijgd. Zie analysecertificaat voor meer informatie

Macrogolum 4000 (pulvis) 3005946 Fagron Vanaf charge 22L07-B02-227483 is de maatlepel uit de pot 09/02/23

Prolinum 3006468 Fagron Vanaf charge 22K17-B11-226432 is de grondstoffabrikant 
gewzijgd. Zie analysecertificaat voor meer informatie 09/02/23

Aripiprazol 1 mg tablet EAV 3002169 Fagron Vanaf charge 2300DX1 is de houdbaarheidheid gewijzigd 
van 1 jaar naar 18 maanden 09/02/23

Nitrofurantoine 114977 DMB Vanaf charge 237CFX2 is de verpakking gewzijgd van een 
Secutainer wit naar Pot plastohm

Koolteeroplossing Levomenthol 3006742 DMB
Vanaf charge 232BAX1 is de verpakking gewijzigd van een 
fles met ZI nummer 17096685 naar een tube met ZI nummer 
1715773

15/02/23

Calamineschudsel 101720 Fagron
Vanaf charge 10944207 is de samenstellig gewijizgd. Zie 
voor meer informatie het specificatieblad. Tevens is de 
hooudbaarheid gewjizigd van 6 maanden naar 1 jaar.

15/02/23

AD creme 103581 Fagron
Vanaf charge 10946279 is de houdbaarheid gewzijzigd van 3 
jaar naar30 maanden en de houdbaarheid na openen van 1 
jaar naaar 6 maanden gewijzigd

16/02/23

Acidum ascorbicum crystallinum 3006000 Fagron Vanaf charge 22A21*B05-226888 is de grondstoffabrikant 
gewijzigd. Zie het analysecertificaat voor meer informatie 21/02/23

Tretionoine 0,1% creme 3001653 Fagron Vanaf charge 22F5E is de houdbaarheid gewijzigd van 12 
maanden naar 9 maanden 02/03/23

Simplex basiszalf 105628 Fagron
Vanaf charge 22950X1 is de houdbaarheid gewijdzigd van 2 
jaar naar 30 maanden en na openen van 6 maanden naar 1 
jaar

16/03/23

https://www.fagron.nl/nl-nl/atropinesulfaat-1-oogdruppels-105219
https://www.fagron.nl/nl-nl/cetomacrogolcr%c3%a8me-fna-ds-bs-105601?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001504
https://www.fagron.nl/nl-nl/chloorhexidinemondspoeling-0-2-0371?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3dchloorhexidine
https://www.fagron.nl/nl-nl/dermaal/biotinum-0216
https://www.fagron.nl/nl-nl/rectaal/beclometason-3-mg-mesalazine-1-g-klysma-101962?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3000628
https://www.fagron.nl/nl-nl/phenolum-crystallinum-0652?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d0652
https://www.fagron.nl/nl-nl/kalii-sorbas-1168?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d1168
https://www.fagron.nl/nl-nl/natriumbenzoaat-dmb-100-mg-ml-drank-3005406?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3005406
https://www.fagron.nl/nl-nl/witte-vaseline-ds-bs-105626?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001527
https://www.fagron.nl/nl-nl/zinci-sulfas-heptahydricus-2631?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d2631
https://www.fagron.nl/nl-nl/dermaal/acidum-acetylsalicylicum-180-7149?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d7149
https://www.fagron.nl/nl-nl/macrogolum-4000-pulvis-3005946
https://www.fagron.nl/nl-nl/prolinum-apyrogeen-3006468?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3006468
https://www.fagron.nl/nl-nl/aripiprazol-1-mg-tablet-eav-108477?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3002169
https://www.fagron.nl/nl-nl/nitrofuranto%c3%afne-dmb-7-5-mg-minitabletten-114977?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d114977
https://www.fagron.nl/nl-nl/koolteeroplossing-levomenthol-dmb-7-5-75-mg-ml-1-5-117942?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3006742
https://www.fagron.nl/nl-nl/calamineschudsel-101720?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d101720
https://www.fagron.nl/nl-nl/ad-cr%c3%a8me-103581?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d103581
https://www.fagron.nl/nl-nl/acidum-ascorbicum-crystallinum-3006000?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3006000
https://www.fagron.nl/nl-nl/tretino%c3%afne-0-1-cr%c3%a8me-106302?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001653
https://www.fagron.nl/nl-nl/simplex-basiszalf-ds-bs-105628?returnurl=%2fnl-nl%2fsearch%3fq%3d3001529

