
 ЗАТ “БЕРЕШ ФАРМА” (Угорщина) в Україні 
03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного 150-А, оф.31 
Тел. +38 (044) 232-27-48, e-mail: info@beres.ua 
www.beres.ua, www.beres.hu  
 

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ З ЛІКАРЕМ ТА ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ!  
Матеріал завантажений з сайту www.beres.ua. Інформація з сайту www.beres.ua несе загальний характер і служить для ознайомлювальних цілей. Не дивлячись 
на те, що ЗАТ “БЕРЕШ ФАРМА” уважно слідкує за змістом сайту, ми не можемо гарантувати, що надана інформація не містить неточностей чи не виявиться 
застарілою. Тому якщо Ви виявили помилки на даному сайті, ми просимо повідомити про це: info@beres.ua 
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