
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Znajdą tu Państwo 
ciekawe produkty o światowej renomie w nowoczesnych opakowaniach. Produkty, 
które dają zarobić aptece.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt. 

Zespół Ducenti.pl 

Firma Ducenti zajmuje się wyszukiwaniem ciekawych produktów farmaceutycznych   
i wprowadzaniem ich na polski rynek. 
W chwili obecnej nawiązaliśmy współpracę z trzema wiodącymi w swych 
dziedzinach producentami: 



Herpotherm® - na opryszczkę

- Przełom w walce z objawami opryszczki wargowej
- Alternatywa dla środków farmaceutycznych 
- Działa jedynie w oparciu o skoncentrowane ciepło 
- Idealne rozwiązanie dla alergików i kobiet w ciąży
- Nowy, prosty, szybki i bezpieczny sposób zapobiegania objawom  
- Małe, poręczne, kompaktowe urządzenie w kształcie szminki
- Można je zawsze nosić przy sobie
- Opatentowana technologia – niemiecka jakość
- Produkt przebadany dermatologicznie

Na opryszczkę - Herpotherm® / Na ukąszenia owadów - bite away®

Bite away® - na ukąszenia owadów

- Przełomowe rozwiązanie w dziedzinie terapii ukąszeń owadów
- Alternatywa dla środków farmaceutycznych 
- Działa jedynie w oparciu o skoncentrowane ciepło 
- Idealne rozwiązanie dla alergików i kobiet w ciąży 
- Nowy, prosty, szybki i bezpieczny sposób zapobiegania objawom
- Małe, poręczne, łatwe w użyciu urządzenie 
- Można je zawsze nosić przy sobie
- Opatentowana technologia - niemiecka jakość
- Produkt testowany dermatologicznie

Zatyczki do uszu z miękkiego silikonu - Mack’s®

Zatyczki do uszu silikonowe, białe - 2 pary w plastikowym pojemniku 
(Pillow Soft®) 

- Z miękkiego, nietoksycznego, hypoalergicznego silikonu
- Idealne do ochrony przed hałasem (sen – chrapanie, nauka, praca, 
hałaśliwe imprezy), dostaniem się wody do kanału usznego (pływanie, 
prysznic, sporty wodne – wodoodporne) oraz podczas podróży (podczas 
lotu, podróży pociągiem, samochodem)
- Wskaźnik redukcji hałasu: 22 dB

Nr produktu: #5

Zatyczki do uszu silikonowe, białe - 6 par w plastikowym pojemniku 
(Pillow Soft®)

- Z miękkiego, nietoksycznego, hypoalergicznego silikonu
- Idealne do ochrony przed hałasem (sen – chrapanie, nauka, praca, 
hałaśliwe imprezy), dostaniem się wody do kanału usznego (pływanie, 
prysznic, sporty wodne – wodoodporne) oraz podczas podróży (podczas 
lotu, podróży pociągiem, samochodem)
- Wskaźnik redukcji hałasu: 22 dB 

Nr produktu: #7



Zatyczki do uszu z miękkiej pianki - Mack’s®

Zatyczki do uszu silikonowe, beżowe - 2 pary w plastikowym pojemniku 
(Pillow Soft®) 

- Z miękkiego, nietoksycznego, hypoalergicznego silikonu 
- Idealne do ochrony przed hałasem (sen – chrapanie, nauka, praca, 
hałaśliwe imprezy), dostaniem się wody do kanału usznego (pływanie, 
prysznic, sporty wodne – wodoodporne) oraz podczas podróży (podczas 
lotu, podróży pociągiem, samochodem)
- Wskaźnik redukcji hałasu: 22 dB 

Nr produktu: #8

Zatyczki do uszu silikonowe, beżowe - 6 par w plastikowym pojemniku 
(Snoozers™)

- Z miękkiego, nietoksycznego, hypoalergicznego silikonu
- Nie uciskają, jedynie zasłaniają kanał uszny
- Idealne do ochrony przed hałasem: przy chrapiących współmałżonkach, 
hałaśliwych sąsiadach, podczas podróży lotniczych itp.
- Wskaźnik redukcji hałasu: 22 dB 

Nr produktu: #2188

Zatyczki do uszu silikonowe, pomarańczowe - 6 par w plastikowym 
pojemniku (Snore Mufflers™)

- Z miękkiego, nietoksycznego, hypoalergicznego silikonu
- Nie uciskają, jedynie zasłaniają kanał uszny 
- Idealne do ochrony przed hałasem: przy chrapiących współmałżonkach, 
hałaśliwych sąsiadach, podczas podróży lotniczych itp.
- Wskaźnik redukcji hałasu: 22 dB 

Nr produktu: #2866

Zatyczki do uszu piankowe, turkusowe - 100 par, pakowane po 2 sztuki 
(Original)

- Sprzedaż parami lub w opakowaniu zbiorczym
- Nie zawierają lateksu 
- Idealne do ochrony przed hałasem: głośne koncerty, sporty motorowe, sen 
(chrapanie), strzelanie, urządzenia elektryczne, podróże itp.
- Wskaźnik redukcji hałasu: 29 dB  

Nr produktu: #109



Zatyczki do uszu piankowe, beżowe - 100 par, pakowane po 2 sztuki 
(Ultra)

- Nie zawierają lateksu 
- Idealne do ochrony przed hałasem: głośne koncerty, sporty motorowe, 
sen (chrapanie), strzelanie, urządzenia elektryczne, podróże itp.
- Wskaźnik redukcji hałasu: 32 dB
- Sprzedaż parami lub w opakowaniu zbiorczym

Nr produktu: #192

Zatyczki do uszu piankowe, seledynowe - 3 pary (Original)

- Nie zawierają lateksu
- Idealne do ochrony przed hałasem: sen (chrapanie), nauka, podróż, 
urządzenia elektryczne, strzelanie, hałaśliwe imprezy itp.
- Wskaźnik redukcji hałasu: 29 dB 

Nr produktu: #903

Zatyczki do uszu piankowe, beżowe - 3 pary (Ultra) 

- Nie zawierają lateksu
- Idealne do ochrony przed hałasem: sen (chrapanie), urządzenia 
elektryczne, sporty motorowe, strzelanie, hałaśliwe imprezy itp.
- Wskaźnik redukcji hałasu: 32 dB 

Nr produktu: #923

Zatyczki do uszu piankowe, beżowe - 7 par (Ultra)
z pojemnikiem podróżnym

- Nie zawierają lateksu
- Idealne do ochrony przed hałasem: sen (chrapanie), urządzenia 
elektryczne, sporty motorowe, strzelanie, hałaśliwe imprezy itp.
- Wskaźnik redukcji hałasu: 32 dB 

Nr produktu: #927 



Zatyczki do uszu dla kobiet piankowe, różowe – 3 pary (Dreamgirl)

- Nie zawierają lateksu
- Idealne do ochrony przed hałasem: sen (chrapanie), hałaśliwe imprezy, 
podróż itp. 
- Mniejsze, delikatniejsze, gładkie jak jedwab - zaprojektowane z myślą 
o kobietach mających wąski lub wrażliwy kanał uszny
- Wskaźnik redukcji hałasu: 30 dB

Nr produktu: #933

Zatyczki do uszu wodoodporne, silikonowe - Mack’s®

Zatyczki do uszu wodoodporne, wielokrotnego użytku, niebieskie - 
1 para z pojemnikiem i sznurkiem (Ear Seals®)

- Z miękkiego, nietoksycznego, hypoalergicznego silikonu 
- Można je myć i stosować wielokrotnie 
- Idealne do ochrony przed hałasem (urządzenia elektryczne, strzelanie, 
głośne imprezy itp.) oraz dostaniem się wody do kanału usznego 
(pływanie, prysznic, sporty wodne itp.)
- Wskaźnik redukcji hałasu: 27 dB

Nr produktu: #11  

Zatyczki do uszu wodoodporne, wielokrotnego użytku, fioletowe - 
1 para z pojemnikiem (AquaBlock®)
 
- Z miękkiego, nietoksycznego hypoalergicznego silikonu 
- Można je myć i stosować wielokrotnie 
- Idealne do ochrony przed dostaniem się wody do kanału usznego 
(pływanie, prysznic, surfing, kąpiel, sporty wodne itp.)

Nr produktu: #1112

Pojemniki na tabletki - Pill Mate®

Pojemnik na tabletki tygodniowy - na 1 dawkę (Large 7 Day)

- Posiada pojemne przegrody
- Poręczny i dyskretny
- Idealny w domu i w podróży 
- Przydatny, gdy konieczne jest punktualne zażywanie tabletek
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający 
produkt podczas transportu

Nr produktu: #19023



Pojemnik na tabletki tygodniowy - na 1 dawkę (7 Day Maxi)

- Posiada pojemne przegrody 
- Poręczny i dyskretny
- Idealny w domu i w podróży 
- Przydatny, gdy konieczne jest punktualne zażywanie tabletek
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający 
produkt podczas transportu

Nr produktu: #19028

Pojemnik na tabletki tygodniowy - na 2 dawki (Twice Daily) 

- Idealne rozwiązanie zarówno do prywatnego użytku, jak i dla pielęgniarek, 
opiekunów i farmaceutów, którzy planują dawkowanie tabletek dla 
pacjentów
- Każda przegroda posiada przezroczystą osłonę oznaczoną dniem tygodnia 
i porą zażycia leku
- Do zestawu dołączona jest karta przyjmowania leków
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt 
podczas transportu

Nr produktu: #19024 

Pojemnik na tabletki jednodniowy - na 4 dawki (Day Out)
 
- Poręczny i dyskretny
- Idealny w domu i w podróży
- Przydatny, gdy konieczne jest punktualne zażywanie tabletek

Nr produktu: #19026

Pojemnik na tabletki jednodniowy - na 4 dawki (Maxi Day Out)
 
- Poręczny i dyskretny
- Idealny w domu i w podróży
- Przydatny, gdy konieczne jest punktualne zażywanie tabletek

Nr produktu: #19046



Pojemnik na tabletki tygodniowy - na 4 dawki (Large Multi-Dose)

- Idealne rozwiązanie zarówno do prywatnego użytku, jak i dla pielęgniarek, 
opiekunów i farmaceutów, którzy planują dawkowanie tabletek dla 
pacjentów
- Każda przegroda posiada przezroczystą osłonę oznaczoną dniem tygodnia 
i porą zażycia leku
- Do zestawu dołączona jest karta przyjmowania leków
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt 
podczas transportu

Nr produktu: #19025 

Pojemnik na tabletki tygodniowy - na 4 dawki (Pill Chest - Extra Large 
Multi Dose) 
 
- Posiada bardzo pojemne przegrody
- Idealne rozwiązanie zarówno do prywatnego użytku, jak i dla pielęgniarek, 
opiekunów i farmaceutów, którzy planują dawkowanie tabletek dla 
pacjentów
- Każda przegroda posiada przezroczystą osłonę oznaczoną dniem tygodnia 
i porą zażycia leku
- Do zestawu dołączona jest karta przyjmowania leków

Nr produktu: #19021

Pojemnik na tabletki tygodniowy - na 4 dawki (Maxi Multi-Dose)

- Posiada bardzo pojemne przegrody
- Idealne rozwiązanie zarówno do prywatnego użytku, jak i dla pielęgniarek, 
opiekunów i farmaceutów, którzy planują dawkowanie tabletek dla 
pacjentów
- Każda przegroda posiada przezroczystą osłonę oznaczoną dniem tygodnia 
i porą zażycia leku
- Do zestawu dołączona jest karta przyjmowania leków

Nr produktu: #19029

Pojemniki na tabletki jednodniowe (7szt.) - na 4 dawki (Daily Dose)

- Idealne rozwiązanie zarówno do prywatnego użytku, jak i dla pielęgniarek, 
opiekunów i farmaceutów, którzy planują dawkowanie tabletek dla 
pacjentów
- Opakowanie zawiera siedem jednodniowych, wyjmowanych pojemników, 
po jednym na każdy dzień tygodnia.
- Każda przegroda posiada przezroczystą osłonę oznaczoną dniem tygodnia 
i porą zażycia leku
- Do zestawu dołączone jest małe opakowanie do przechowywania 
pojedynczych pojemników oraz karta przyjmowania leków
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt 
podczas transportu

Nr produktu: #19020 



Akcesoria do tabletek - Pill Mate®

Przyrząd do przecinania tabletek (Pill Cutter)

- Służy do przecinania tabletek
- Niezastąpiony u osób, które nie mogą przyjąć tabletek w całości
- Mały, poręczny, dyskretny i prosty w użyci
- Uwaga: posiada ostre elementy – trzymać z dala od dzieci
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt 
podczas transportu

Nr produktu: #19022

Przyrząd do kruszenia tabletek (Pill Crusher) 

- Służy do rozdrabniania tabletek
- Niezastąpiony u osób, które nie mogą przyjąć tabletek w całości 
- Posiada komorę do przechowywania niewielkich dawek leku
- Mały, poręczny, dyskretny i prosty w użyciu
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt 
podczas transportu

Nr produktu: #19040

Przyrząd do przechowywania, przecinania i kruszenia tabletek - 3w1 
(Pill Cut & Crush)

- Pojemnik oraz przyrząd do przecinania i kruszenia tabletek w jednym
- Niezastąpiony u osób, które nie mogą przyjąć tabletek w całości
- Mały, poręczny, dyskretny i prosty w użyciu
- Uwaga: posiada ostre elementy – trzymać z dala od dzieci
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt 
podczas transportu

Nr produktu: #19039 

Grzebień na wszy dwurzędowy (Nitcomb™-M2™)

- Dwa rzędy zębów ze stali nierdzewnej, z zaokrąglonymi końcami 
- Bezpieczny i prosty w obsłudze 
- Nie wymaga stosowania środków farmaceutycznych 
- Nie podrażnia skóry głowy 
- Idealny dla alergików i kobiet w ciąży
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt 
podczas transportu

Nr produkt: #01061

Grzebienie na wszy - Nitcomb™



Grzebień na wszy jednorzędowy (NitComb-S1)

- Jeden rząd zębów ze stali nierdzewnej, z zaokrąglonymi końcami
- Bezpieczny i prosty w obsłudze 
- Nie wymaga stosowania środków farmaceutycznych
- Nie podrażnia skóry głowy 
- Idealny dla alergików i kobiet w ciąży
- Zapakowany w nowoczesny, plastikowy blister zabezpieczający produkt 
podczas transportu

Nr produktu: #01076

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą.

 

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o proponowanych przez nas 
produktach, zapraszamy już wkrótce na naszą stronę internetową 
www.ducenti.pl 

Pragniemy, aby Państwo zaangażowali się w proces budowania oferty naszej 
firmy, dlatego prosimy o przesyłanie nam informacji o ciekawych produktach 
farmaceutycznych, których jeszcze nie ma w Polsce, a które wzbogaciłyby
nasz rodzimy rynek. 

Zapraszamy również do podzielenia się opinią o proponowanych obecnie przez 
nas produktach.

Pozdrawiamy, 
Zespół Ducenti.pl

tel. 507 704 956
biuro@ducenti.pl
www.ducenti.pl

ul. Katowicka 59B/23
61-131 Poznań


