
** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

www.health-watch.pl

Health Watch Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Ceny zawierają podatek Vat. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego oraz właściwych przepisów prawnych. Opisy zostały przygotowane przez producentów, w związku z tym wydawca nie odpowiada za ich treść.
* Szacowana cena produktu w aptekach korzystających przy jego zakupie z usług pośrednictwa Health Watch Sp. z o.o., uwzględniająca korzyści z negocjowania ceny od dostawców przez Health Watch Sp. z o.o. Healtch Watch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest pośrednikiem w obrocie hurtowym 
produktami leczniczymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanym pod numerem GIFRP00132 do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi prowadzonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
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zestaw optymalnie dobranych witamin,
minerałów i substancji aktywnych
skomponowanych specjalnie dla osób,
które chcą wzmocnić odporność organizmu
oraz zwiększyć witalność, 30 tabl. 

Jak wspomagać pamięć
w starszym wieku

WARTO PRZECZYTAĆ:
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SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Optymalny zestaw witamin
i minerałow dla Seniora

str. 3

Multiwitamina

cena za opakowanie
1699* Żeń-szeń

vita-complex
wspiera witalność organizmu
i dobre samopoczucie,
30 kaps. 

cena za opakowanie
12999* Microlife

A2 Basic
ciśnieniomierz
automatycznycena za 100 ml = 4.60 zł

4599* Biovital Zdrowie
wzmacnia organizm i serce,
zawiera żelazo i witaminy,
1000 ml 

cena za opakowanie
399*



** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZŁOTA JESIEŃ SENIORA

więcej dowiesz się na health-watch.pl

GINKOFAR - SPRAWNA PAMIĘĆ U SENIORA

Wraz z upływem lat sprawność umysłowa każdego z nas ulega pogorszeniu. 
Zdolności poznawcze zanikają powoli, a przez to długo pozostają 
niezauważone zarówno przez starszą osobę, jak i jej otoczenie. Niestety, 
zawodna pamięć znacząco utrudnia funkcjonowanie, często uniemożliwiając 
starszym samodzielne mieszkanie. Wyciąg z miłorzębu japońskiego od wielu 
lat stosowany jest w celu poprawy zdolności poznawczych osób dorosłych
z łagodną demencją, a tym samym zwiększenia jakości ich życia.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

DIOSMINEX MAX; Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidowa bezwodna, magnezu stearynian.Otoczka - alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (E132), lak żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny (E172). Dawkowanie: Zalecana dawka do 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku. Zaostrzenie dolegliwości dotyczacych żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. 
Nie stosować większej niż zalecana dawki leku. Działanie: Lek Diosminex Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.Zwiększa drenaż limfatyczny nsilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. lek wpływa na mikrokrążenie, zmniejszająć przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pekanie małych naczyń krwionośnych. Wskazania: Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg,nocne kurcze łydek. Leczenie objawowe 
w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, jękliwość) nie jest wymagane odstawienie leku. Podmiot Odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, 
Republika Czeska GINKOFAR INTENSE 60 TABL. Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum - kwantyfikowanego suchego wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu) Wskazania: w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań VOLTAREN MAX ŻEL 2% 100 
G Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej 
stawów Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2015

Vitrum Calcium
+ Vitaminum D3 1250
wapń i witamina D3 potrzebne są do utrzymania 
zdrowych i mocnych kości oraz zębów, 60 kaps.

Voltaren Max**
żel o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym 
i przeciwobrzękowym, 100 g 

Gold-Luteina
wspiera wzrok,
30 kaps. 

Artresan Optima
wzmacnia chrząstkę stawową,
90 tabl. 

Gold-Lecytyna
wspomaga pamięć,
60 kaps.

Ginkofar Intense**
wspomaga pracę mózgu i poprawia pamięć
u osób starszych, 60 tabl. 

Diosminex Max**
objawy przewlekłej niewydolności żylnej,
30 tabl.

cena za opakowanie
3799*

cena za opakowanie
3399*

cena za 100 g = 39.99 zł
3999*

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
3799*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
3999*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZŁOTA JESIEŃ ŻYCIA

więcej dowiesz się na health-watch.pl

Gold Vit Senior to precyzyjnie dobrany specjalnie dla osób starszych zestaw 
witamin i składników mineralnych, w tym w formie wysoko przyswajalnych 
chelatów aminokwasowych Albion®, uzupełniający codzienną dietę w 
niezbędne mikroskładniki odżywcze. Formuła została dodatkowo wzmocniona 
luteiną i sterolami roślinnymi, a także standaryzowanym ekstraktem żeń-szenia 
koreańskiego, sprzyjającym utrzymaniu witalności i sprawności fizycznej 
organizmu*.

WITAMINY I MINERAŁY DLA SENIORA

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

DIOSMINEX MAX; Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidowa bezwodna, magnezu stearynian.Otoczka - alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (E132), lak żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny (E172). Dawkowanie: Zalecana dawka do 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku. Zaostrzenie dolegliwości dotyczacych żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. 
Nie stosować większej niż zalecana dawki leku. Działanie: Lek Diosminex Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.Zwiększa drenaż limfatyczny nsilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. lek wpływa na mikrokrążenie, zmniejszająć przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pekanie małych naczyń krwionośnych. Wskazania: Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg,nocne kurcze łydek. Leczenie objawowe 
w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, jękliwość) nie jest wymagane odstawienie leku. Podmiot Odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, 
Republika Czeska GINKOFAR INTENSE 60 TABL. Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum - kwantyfikowanego suchego wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu) Wskazania: w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań VOLTAREN MAX ŻEL 2% 100 
G Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej 
stawów Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2015

Gold-Vit Senior
zestaw witamin i minerałów
dla osób starszych, 30 tabl. 

Corega
żel do mocowania protez,
70 g

cena za opakowanie
2599*

POSITIVUM
tabletki uspokajające,
180 szt. 

Femitonina
łagodzi objawy menopauzy,
30 tabl.

ILADIAN
specjalistyczne produkty do higieny intymnej,
cała marka 

Bepanthen Sensiderm
krem łagodzący zaczerwienienia skóry,
20 g 

Lacalut Aktiv
pasta przeciw  krwawieniu dziąseł,
75 ml + nić dentystyczna GRATIS  

cena za opakowanie
3899*

cena za 100 ml = 15.99 zł
1199*

cena za opakowanie
1999*

cena za 100 g = 37.13 zł
2599*

cena za opakowanie
1899*

cena za 100 g = 134.95 zł
2699*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU

Aspirin®C Forte**

10 tabletek

* zawartość substancji czynnych w 1 tabletce Aspirin®C Forte jest 2 x większa niż w 1 tabletce Aspirin®C
Aspirin® C Forte (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 800 mg + 480 mg, tabletki musujące. Wskazania: Objawo-
we leczenie dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie 
dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas ace-
tylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, 
napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność 
serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci i młodzież. Podmiot odpowiedzialny: 
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Pozwolenie nr 22290 wydane przez Prezesa URPLWMiPB.  V1/21042017/WK
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PODWÓJNE UDERZENIEPODWÓJNE
*

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA smak cytrynowy, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący
Skład: Każda saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego, 200 mg wapnia w postaci wapnia laktoglukonianu oraz 
substancje pomocnicze o znanym działaniu: sodu wodorowęglan (178 mg sodu/saszetkę) i aspartam. Wskazania: Lek o działaniu przeciwbólowym, prze-
ciwgorączkowym, przeciwzapalnym. Leczenie: objawów przeziębienia i grypy, gorączki, bólów mięśni i stawów, bólów głowy w tym migrenowych, bólów 
zębów, nerwobólów. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje 
czynne i salicylany, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego. 
Skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (w cukrzycy, mocz-
nicy, tężyczce). Znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji 
o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ciężka niewydolność nerek, wątroby. Ciężka niewydolność serca. W ostatnim 
trymestrze ciąży. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie podawać dzieciom w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej. Nie poda-
wać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Dostępne opakowania: 10, 20 saszetek
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Le
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POTRÓJNE  
DZIAŁANIE W WALCE  
Z PRZEZIĘBIENIEM  
I GRYPĄ:
ü PRZECIWZAPALNE
ü PRZECIWGORĄCZKOWE
ü PRZECIWBÓLOWE

Groprinosin (Inosinum prano-
bexum): Groprinosin, 500 mg, ta-
bletki: 1 tabletka zawiera 500 mg 
inozyny pranobeksu. Owalne, barwy 
białej do kremowej, obustronnie 
wypukłe tabletki. Groprinosin, 
250  mg/5 ml, syrop: 1 ml syropu 
zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks. 
Substancje pomocnicze o znanym 
działaniu: sacharoza, metylu para-
hydroksybenzoesan, propylu para-
hydroksybenzoesan, glicerol, etanol 
96%. Przejrzysty, bezbarwny lub ró-

żowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej od-
porności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych W leczeniu opryszczki 
warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwska-
zania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu 
leczniczego Groprinosin nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad 
dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzial-
ny: Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

cena za 100 ml = 15.99 zł
2399*

cena za opakowanie
5399*

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1199*cena za opakowanie

1849*

cena za opakowanie
1649*

cena za 100 ml = 7.00 zł
1399*

cena za opakowanie
4299*

cena za opakowanie
2599*

** **

**

**

**

**
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU

*Dane IMS Pharmascope Sell-out YTD\07\2018

DEFLEGMIN, 30 mg, tabletki.
Skład ilościowy i jakościowy: 1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja po-
mocnicza o znanym działaniu: laktoza 171 mg. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Tabletki barwy białej, okrągła, obustronnie wy-
pukłe. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wy-
dzieliny z dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Data opracowania materiału: 14.09.2015

Produkt leczniczy

Korzystna cena!* ułatwia odkrztuszanie
łagodzi kaszel

NA MOKRY KASZELDeflegmin®

Wsparcie w okresie 
sezonowych przeziębień

10 saszetek do 
rozpuszczania o smaku 
malinowym.

10 saszetek do 
rozpuszczania o smaku 
malinowym.

Verbascon® Verbascon Kids® 

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

THERAFLU EXTRAGRIP Jedna saszetka zawiera: paracetamol  650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg; Proszek do 
sporządzania roztworu doustnego Wskazania do stosowania: Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle 
kostno – stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: Stosowanie 
produktu jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol, maleinian feniraminy lub chlorowodorek fenylefryny lub którąkolwiek sub-
sstancję pomocniczą, stosowania inhibitorów IMAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu krwionośnego, nadciśnienia tętnicze-
go, nadczynności tarczycy,  jaskry z wąskim kątem przesączania, guza chromochłonnego, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, 
pacjentów stosujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne.Produktu nie należy stosować 
w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. XI.2015 

* Wskazania wg CHPL (gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy). 

Theraau
Extra Grip
14 saszetek

*

EKSPERT 
W ZWALCZANIU 
PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
2399*

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za opakowanie
2399*

cena za 100 ml = 74.95 zł
1499*

cena za 100 ml = 1.25 zł
1249*

cena za 100 ml = 1.70 zł
1249*

**

**

**

**
**
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

WSPOMAGAJ ODPORNOŚĆ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

H&W-19-2018_SINULAN-Express+FORTE_95x74mm.pdf   1   2018-09-18   14:02:45

cena za 100 ml = 339.80 zł
1699*

cena za 100 ml = 139.93 zł
2099*

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
1799*

cena za 100 g = 3.50 zł
1399*

cena za 100 g = 13.59 zł
1699*

cena za opakowanie
4899*

Błonnik witalny
400g

SUPLEMENT DIETY

**
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SZYBKO ZWALCZ BÓL

100 g

50 g

ŻEL PRZECIWBÓLOWY 
CHŁODZĄCY, 50 i 100 g

DIP RILIF (Ibuprofenum, Mentholum). Skład, 
postać i dawka substancji czynnej: Żel, 1 gram 
żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu. 
Wskazania: Miejscowe leczenie przeciwbólowe 
i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle 
stawów spowodowane zmianami zapalnymi 
i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago (po-
strzał), bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, 
ścięgnach i więzadłach. Ból i obrzęk wskutek 
uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z na-
derwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji 
sportowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na ibuprofen, mentol, kwas acetylosalicylowy 
lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub 
którykolwiek ze składników produktu leczniczego. 
U osób z astmą, u których występowały w prze-
szłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub 
inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu ace-
tylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych. Podmiot odpowiedzialny: 
The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany 
bez recepty. Dodatkowych informacji o leku udziela: 
EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotni-
ków 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, 
faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl

cena za opakowanie
1699*

cena za 1 szt.
449*

cena za 100 g = 43.98 zł
2199*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
1899*

cena za 100 g = 28.99 zł
2899*

cena za 100 g = 43.98 zł
2199*

NA OSTRY BÓL

** **

**

**

**

**
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KOBIECE PIĘKNO

Z miłości do nowego życia.

Dowiedz się więcej na stronie www.femibion.com
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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ZADBAJ O DOBRY START 
DLA TWOJEGO DZIECKA

Femibion® 
Natal 2 Plus
II, III trymestr 
i karmienie

Laximama
20 saszetek

SUPLEMENT DIETY

Prevomit
28 tabl. powl.

SUPLEMENT DIETY

Biotemax Duo
Zdrowe i piękne włosy, skóra i paznokcie,
60 tabl.

.

piękno 
zaczyna się 
od wewnątrz

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
6499*

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
999*

od

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

W TROSCE O TWOJE DZIECKO

SUDAFED® XYLOSPRAY HA DLA DZIECI Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 
0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia 
błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów 
z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem 
przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów 
po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez 
jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali 
przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują 
inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem 
błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.  MAT/5035/02/2018

SUDAFED® Xylospray 
HA dla dzieci

D-Vitum
witamina D dla niemowląt
dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia medycznego
36 kapsułek

D-Vitum
witamina D 800 j.m.
suplement diety
96 kapsułek

USP_2017_205 MODULY-HW-95x74mm_PELAVO 120ML.pdf   1   28/11/2017   14:17

cena za 100 ml = 19.16 zł
2299*

cena za 100 ml = 20.83 zł
2499*

cena za opakowanie
1399*

cena za 100 ml = 219.90 zł
2199*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
3099*

od

SUPLEMENT DIETY

**

Leeloop
gumki do włosów chroniące
przed wszami, 4 szt. 

9health-watch.pl



** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWY MĘŻCZYZNA

ZAWIERA UNIKALNY 
KOLAGEN FORTIGEL®,

KTÓRY WCHŁANIA SIĘ AŻ W 95%

POSTAW NA SPRAWNE STAWY

*Źródło: Rynek preparatów na stawy, IMS Pharmascope MAT 12.2017, value Suplement diety

Nr.1
wPolsce*

SUPLEMENT DIETY

**

**

cena za opakowanie
2199*

od

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
6599*

cena za opakowanie
749*

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
7999*

cena za opakowanie
999*

Hemored
Zapewnia intensywną pomoc w przypadku występowania hemoroidów, żylaków
odbytu, obniżenia pochwy, macicy, wypadania odbytu oraz zapadnięcia żołądka.
Ponadto, ułatwia wypróżnianie i zapobiega zatwardzeniom. Odśrodkowe działanie 
preparatu regeneruje i wspomaga pracę śledziony. Zapewnia szybką ulgę, która
zazwyczaj jest odczuwalna już po kilku pierwszych dniach przyjmowania. Wielką
zaletą jest bardzo krótki okres jego stosowania, który z reguły wynosi tylko 3 – 4 tygodni. 
Jakość preparatu potw¬¬ierdzają certyfikaty GMP i GACP.
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZADBAJ O ZDROWIE I WITALNOŚĆ

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUPLEMENTY DIETY W PRZYSTĘPNYCH CENACH

SkrzypStrong®

suplement diety
Ekstrakt ze skrzypu polnego 
poprawia kondycję włosów, 
skóry i paznokci
30 tabletek

Omega3Forte 
suplement diety
Uzupełnia niedobór kwasów 
Omega3
60 kapsułek

LaciflorStrong
suplement diety
Uzupełnia florę bakteryjną
10 kapsułek

SYROP
ARONIA

250 ml

SYROP
CZARNA 

PORZECZKA
250 ml

SYROP
CZARNY BEZ

250 ml

SYROP
MALINA

250 ml

SYROP
ŻURAWINA

250 ml

Sok 
z brzozy
pasteryzowany
1000 ml

SUPLEMENTY DIETY 

Wspiera wątrobę, 
wspomaga trawienie.

Wspomaga naturalną 
regenerację i ochronę  
wątroby.

Pomaga utrzymać 
zdrową i piękną skórę.

Wspomaga układ 
odpornościowy.

Karczoch Ostropest Plamisty Bratek Czystek

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

cena za 100 ml od 3.40 zł
849*

cena za 100 ml = 0.65 zł
649*

cena za 100 g = 33.30 zł
999*

cena za opakowanie
349*

cena za opakowanie
949*

cena za opakowanie
2149*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
2049*

cena za opakowanie
2149*

cena za opakowanie
699*

cena za opakowanie
2299*

od

11health-watch.pl



** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

TWOJA DOMOWA APTECZKA

Viscoplast Opatrunek 
Włókninowy  

5 x 7,2 cm; 6 x 10 cm;  
10 x 10 cm

Viscoplast Tegaderm™+Pad 
Opatrunek Wodoodporny   

5 x 7,2 cm; 6 x 10 cm;   
9 x 10 cm; 9 x 15 cm

Preparat  
do oczyszczania ran  

75 ml

Panuj nad głodem 
nikotynowym przez
NiQuitin Przezroczysty plastry 
z technologią Smart Control®*

NiQuitin MINI, 4 mg, tabletki do ssania, NiQuitin Przezroczysty, 114 mg, system transdermalny. Skład: jedna tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem), jeden pla-
ster o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Wskazania do stosowania: tabletki do ssania NiQuitin MINI oraz plastry NiQuitin Przezroczysty są 
wskazane do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia 
nnastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Końco-
wym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, produkty NiQuitin należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym 
rzucenie palenia. Przeciwwskazania: produktu nie należy stosować w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat, 
u osób niepalących. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. NIQU/MD/2018/143

*Smart Control Technology jest nazwą własną procesu technnologicznego wykorzystanego podczas wytwarzania produktu NiQuitin w postaci plastrów transdermalnych; szczegły na 
stronie  www.niquitin.pl. **Dotyczy dawki 4 mg w porównaniu z placebo po 12 tygodniach terapii. NiQutin Mini jest biorównoważny z innymi doustnymi produktami dostępnymi pod 
marką NiQuitin; S. Shiffman et al., Arch. Intern.Med. 2002, 162, 1267-1276  

USP_2017_196 MODULY-HW-95x74mm_XENNA EXTR COMF10TAB.pdf   1   10/11/2017   13:56

cena za opakowanie
7799*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1799*

od
cena za opakowanie
799*

od

**

**

**

**
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZADBAJ O ZDROWIE I CIAŁO

PIERWSZY RATUNEK 
W DOLEGLIWOŚCIACH JAMY USTNEJ

DZIAŁA: 
 PRZECIWBÓLOWO
 PRZECIWZAPALNIE
 ANTYSEPTYCZNIE

PRODUKT LECZNICZY

Przygotowany w trosce 
o najmłodszych
Spray od pierwszych dni życia na afty, 
pleśniawki i bolesne ząbkowanie.

D
A

M
/0

9/
20

18
/1

**

cena za 100 ml = 23.99 zł
3599*

cena za 100 ml = 35.49 zł
3549*

cena za 100 ml = 28.99 zł
2899*

cena za 100 ml = 18.99 zł
1899*

cena za 100 ml = 33.98 zł
1699*

cena za opakowanie
1699*

cena za 100 ml = 66.63 zł
1999*

cena za 100 ml = 22.49 zł
2249*

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

CURAPROX CS SMART
szczoteczka do zbębów

CURAPROX CURAKID CK
szczoteczka do zębów dla dzieci 

cena za 100 ml od 31.98 zł
1599*

od
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

W TROSCE O TWOJE DZIECKO

cena za 100 ml = 189.90 zł
1899*

cena za 100 ml = 9.72 zł
3499*

cena za 100 ml = 7.50 zł
2699*

cena za 100 ml = 35.99 zł
3599*

cena za 100 ml = 53.32 zł
3199*

cena za opakowanie
2399*

cena za 100 ml = 139.93 zł
2099*

cena za opakowanie
4899*

cena za opakowanie
5199*

cena za 100 ml = 49.98 zł
2999*

cena za 100 ml = 18.22 zł
4299*

CETAPHIL MD
balsam nawilżający pompka,
236 ml

CETAPHIL EM
do mycia emulsja micelarna 
pompka, 236 ml

14



SPRZĘT MEDYCZNY

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia

Nexcare™
Cold Hot
 Premium

NOWOŚĆ!

rozm. 235 x 110 mm  

STOSOWANY 
NA ZIMNO

STOSOWANY 
NA CIEPŁO

Nexcare™
Cold Hot

Mini

Nexcare™
Cold Hot

Classic
rozm. 110 x 260 mm   rozm. 110 x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot

Maxi
rozm. 195 x 300 mm  

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
849*

cena za opakowanie
849*

cena za opakowanie
849*

cena za opakowanie
6599*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
6399*

Microlife A6 BT
ciśnieniomierz, automatyczny wskaźnik ryzyka 
nadciśnienia tętniczego, 1 szt.

cena za 1 szt.
24999*

PiC Solution Mr Hippo
inhalator tłokowy dla całej rodziny z miękką 
maseczką „2 w 1”, 5 lat gwarancji

cena za 1 szt.

15999*

Microlife NEB 200
inhalator tłokowy, kompaktowy i wygodny,
szybkie i skuteczne leczenie, 1 szt.

cena za 1 szt.
11499*

Microlife NC 150
bezkontaktowy termometr, wielofunkcyjny (ciało, 
obiekt, otoczenie), wskaźnik miejsca pomiaru, 1 szt.

cena za 1 szt.
14999*

Diagnostic DM-300 IHB
ciśnieniomierz, 
automatyczny

cena za 1 szt.
12599*

Diagnostic NC 300 
termometr bezkontaktowy na podczerwień, 
pomiar 1 sek., alarm gorączkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
8499*

Diagnostic PRO MESH
inhalator siateczkowy, ultra cichy, kieszonkowy 
rozmiar, zasilacz i maski do inhalacji w zestawie. 
Gwarancja door to door, 1 szt.

cena za 1 szt.
18999*

Diagnostic Pure Air
nawilżacz powietrza ultradźwiękowy,
cicha praca

cena za 1 szt.
9499*

PiC Air Family II
kompaktowy inhalator tłokowy z wbudowanym 
praktycznym schowkiem, wyposażenie: komora 
Sidestream®, dwie maseczki

cena za 1 szt.
13999*

PIC Solution Easy Rapid
Ciśnieniomierz, pomiar już podczas
pompowania rękawa. pamięć: 60 pom.
Detektor nieregularnego pulsu. Gwarancja: 5 lat.

cena za 1 szt.
11999*

cena za 1 szt.
7999*

PiC Solution ThermoEasy
termometr na podczerwień, pamięć 25 pomiarów,  
szybki i precyzyjny pomiar 

Microlife A2 Classic
ciśnieniomierz
automatyczny

cena za 1 szt.
9999*
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STREFA PREMIUM

cena za 100 g = 13.49 zł
1349*

** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

STREPSILS Z MIODEM I CYTRYNĄ: pastylki twarde do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła 24 szt. Substancja czynna: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu. Dawka: 1,2 mg + 0,6 mg. Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Stany zapalne jamy 
ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. PL/2013-03/13. DIKLOFENAK LGO ŻEL 100 G, (10 mg/g), żel Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego 
(Diclofenacum natricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, 
mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty), ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.Napady astmy, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.III trymestr ciąży. Podmiot 
odpowiedzialny: Omega Pharma Poland sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Katalog wydawany przez Health Watch Sp. z o.o.; KRS 415814; Regon 146062172; NIP 1132854403; Skrytka pocztowa 56, 00-975 Warszawa 12. 

Diklofenak żel**
o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, 
przeciwobrzękowym, 100 g 

cena za opakowanie
2299* Strepsils miód cytryna**

do stosowania w stanach zapalych gardła,
24 past. do ssania

cena za 100 ml = 15.00 zł
2999*

cena za 100 ml = 15.00 zł
2999*

cena za 100 ml = 11.75 zł
4699*

cena za 100 ml = 87.98 zł
4399*

cena za 100 ml = 11.25 zł
4499*
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