
** 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.

BY HEALTH WATCHTM

TWOJE
ZDROWIE

Ka
ta

lo
g 

ob
ow

ią
zu

je
od

 1
1.

10
.2

01
8 

do
 2

4.
10

.2
01

8

pomocniczo przy zakażeniach układu 
moczowego, 60 tabl.  

Poznaj soczewki  So� ens, 
Pure Vision

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

UROSEPT 60 DRAŻ., Substancja czynna: Produkt złożony (brzoza, pietruszka, fasola, rumianek, borówka brusznica, potasu cytrynian, sodu cytrynian). Działanie: Lek o działaniu moczopędnym. Wskazania: Zalecany do stosowania pomocniczego w zakażeniach układu moczowego, w kamicy dróg moczowych oraz 
chorobach przebiegających z zastojem i zaleganiem moczu. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu. Przeciwwskazania: Zachować szczególną ostrożność, jeśli: występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca i nerek. Nie 
zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia, w okresie ciąży i karmienia piersią. Działania niepożądane: Ze względu na obecność wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian skórnych u osób o jasnej karnacji 
przy nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Dawkowanie: Lek stosować doustnie 3 razy dziennie po 2 tabletki drażowane, popijając szklanką wody lub wg indywidualnych wskazań lekarza. pod kontrolą lekarza lek może być przyjmowany przez dłuższy okres czasu, również w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.
NUROFEN DLA DZIECI FORTE Skład: Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego. Objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci, u których wcześniej wystąpił skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych. Pacjenci, u których wcześniej wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ. Pacjenci z czynną lub nawracającą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub 
więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia). Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca. Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać 
czas krwawienia). Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. OTRIVIN MENTHOL 0,1 % 10 ML Aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny 
chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z 
zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w 
wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych 
drogą przeznosową, np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o 

SUPLEMENT DIETY

Poznaj soczewki Air Optix
Aqua, Colors
Poznaj soczewki Air Optix str. 3

Urosept** 

cena za 100 ml = 28.99 zł
2899* Nurofen Dla 

Dzieci Forte**
zawiesina doustna, dla 
dzieci pow. 3 m-ca ż., 
smak truskawkowy, 100 ml 

cena za opakowanie
1999* Acerola Plus

zawiera naturalną 
witaminę C, wspomaga 
układ odpornościowy, 
60 tabl. do ssania cena za 100 ml = 189.90 zł

1899* Otrivin Menthol 
0,1 %**
aerozol do nosa, roztwór, 
10 ml

cena za opakowanie
1499*



** 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 WZROK

więcej dowiesz się na health-watch.pl

JEDNODNIOWE SOCZEWKI KONTAKTOWE 
TO WYGODA I NOWE MOŻLIWOŚCI
Dzięki soczewkom kontaktowym możemy cieszyć się wyraźnym widzeniem 
bez konieczności zakładania okularów korekcyjnych. Są one świetnym 
rozwiązaniem na wyjątkowe okazje i do codziennych aktywności. By jednak 
korzystać z ich zalet koniecznie należy pamiętać, że soczewki kontaktowe 
muszą być dobrane przez specjalistę. Jednym z nich jest optometrysta, który 
szczegółowo zbada nasz wzrok i dopasuje dla nas soczewki. Każdy z nas jest 
inny i tak samo indywidualnie zbudowane są nasze oczy. Dla osób, które 
dopiero zaczynają swoją przygodę z soczewkami szczególnie polecane są 
soczewki jednodniowe. Używając tego rodzaju soczewek nie trzeba pamiętać 
o ich codziennej pielęgnacji. 

cena za 100 ml od 269.90 zł
2699*

od

VISINE CLASSIC** KROPLE ZMNIEJSZAJĄCE PRZEKRWIENIE OCZU 15 ML; Substancja czynna: Tetryzoliny chlorowodorek. Dawka: 0,5 mg/ml. Postać: Krople do oczu, roztwór. Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną 
wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Krople do oczu łagodzą towarzyszące objawy takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą preparatu; jaskra z wąskim kątem przesączania; nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

Iana
krople do oczu na różne problemy, 10 ml

LensVision
płyn do soczewek kontaktowych, 360 ml

Hyal-Drop Pro
krople do oczu, 10 ml

Biotrue Flight Pack
płyny do soczewek kontaktowych, 2 x 60 ml

Cationorm
krople do oczu, 10 ml

So� ens Daily Disposable
soczewki kontaktowe, 30 szt.

Pure Vision 2
soczewki kontaktowe, 3 szt.

Visine**
krople zmniejszające przekrwienie oczu, 15 ml

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
5499*

cena za 100 ml = 3.33 zł
1199*

cena za 100 ml = 289.90 zł
2899*

cena za 100 ml = 11.99 zł
1799*

cena za 100 ml = 469.90
4699*

cena za 100 ml = 14.16 zł
1699*
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ZADBAJ O WZROK

więcej dowiesz się na health-watch.pl

AIR OPTIX® AQUA Niezmienny komfort od dnia 1. do 31. Komfort: Ultragładka 
powierzchnia daje odporność na codzienne osady dla całodziennego komfortu. 
Zdrowie: Wysoka przepuszczalność odżywczego tlenu dla białych, zdrowo 
wyglądających oczu. Satysfakcja: Dzięki zastosowaniu zaawansowanego materiału 
i innowacyjnej konstrukcji soczewki AIR OPTIX® AQUA zapewniają zdrowie, poczucie 
naturalności i komfort przez cały dzień, każdego dnia, przez cały okres użytkowania* 
AIR OPTIX® COLORS Wewnętrzne piękno. Zewnętrzny komfort. Piękno: Naturalnie 
piękny kolor oczu w niezmiennie komfortowych soczewkach. Różnorodność: 
Do wyboru 12 fantastycznych kolorów, od subtelnych po zdecydowane. Komfort: 
Technologia zamykająca kolor wewnątrz soczewki oznacza, że to, co dotyka 
delikatnego oka, to ultragładka powierzchnia z trwałą technologią SmartShieldTM.
* Miesięczny tryb wymiany.
^ Znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli. Piśmiennictwo: 1. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of Iotra� lcon B 
lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort and vision. Eye & Contact Lens. 2013; 39(4): 
290-294 7. Performance of lotra� lcon B Silicone Hydrogel Contact Lenses in Experienced Low-Dk/t Daily Lens Wearers, Dillehay S, Miller M, 
Eye & Contact Lens 2007, Vol 33(6).

POZNAJ SOCZEWKI AIR OPTIX AQUA, COLORS

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

Air Optix Aqua
soczewki kontaktowe, 3 szt. 

Acuvue Oasys
soczewki kontaktowe, 6 szt.

cena za opakowanie
4999*

Luteina Bio-Complex
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, 
30 kaps. 

Gold-Luteina
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wzroku, 
30 kaps. 

Maxiluten
wspomaga wzrok, 30 tabl.

Air Optics Colors
kolorowe soczewki kontaktowe, 2 szt.

Acuvue TruEye
soczewki kontaktowe, 30 szt.

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
8499*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
7999*

cena za opakowanie
3099*

cena za opakowanie
6999*

3health-watch.pl
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NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU
USP_2018_007 MODULY HW 03_95x74mm_GRIPEX-MAX.pdf   1   15/01/18   12:40

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). CHPL/CHTHRFL/0072/17

Theraau
Extra Grip
14 saszetek

*

EKSPERT 
W ZWALCZANIU 
PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

już od pierwszych dni życia
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Nazwa produktu leczniczego: PROSPAN® Hederae helicis folii extractum siccum (5-7,5:1), 35 mg / 5 ml, syrop. Wskazania do stosowania: 
pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z kaszlem. Przeciwwskazania: Leku Prospan® nie wolno stosować 
u pacjentów z  nadwrażliwością na substancję czynną lub na jakikolwiek inny składnik leku. Preparat zawiera sorbitol. Przy przestrzeganiu 
zalecanego dawkowania pacjent przyjmuje do 2,9 g sorbitolu w dawce jednorazowej. Podmiot odpowiedzialny: Engelhard Arzneimittel GmbH 
& Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Niemcy.  PRO/2018/10

Skrócona informacja o leku: Nasivin® Baby, Nasivin® Kids i Nasivin® Classic. Skład i postać farmaceutyczna: Nasivin® Baby krople do nosa, roztwór. 1 ml roztworu 
zawiera 0,1 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 kropla o objętości 28 µl zawiera 2,8 µg oksymetazoliny chlorowodorku. Nasivin® Kids aerozol do nosa, roztwór. 
1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o objętości 45 µl zawiera 11,25 µg oksymetazoliny chlorowodorku. Nasivin® Classic 
aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o objętości 45 µl zawiera 22,5 µg oksymetazoliny 
chlorowodorku. Wskazania do stosowania: obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony 
śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. Przeciwwskaza-
nia: Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W poniższych przypadkach preparat można 
zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi 
lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania; ciężkie choroby 
serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); guz chromochłonny nadnerczy; zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność 
tarczycy, cukrzyca). Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. Kategoria dostępności: Produkt 
leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL Nasivin® Classic opracowano na podst. ChPL z dn. 27.12.2016r. 
, SIoL Nasivin® Baby  i Nasivin® Kids  opracowano na podst. ChPL z dn. 20.01.2017 r. (POL-NAS-1708-0146)
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Nasivin Baby
Krople do nosa

Nasivin Kids
Aerozol do nosa

Nasivin Classic
Aerozol do nosa

NASIVIN® - ULGA W KATARZE 
DLA DUŻYCH I MAŁYCH NOSKÓW

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za 100 ml = 189.90 zł
1899*

cena za 100 ml = 189.90 zł
1899*

**

 Ste/2016/11/ŁG/9

  do codziennej  
 pielęgnacji

  dla niemowląt,  
 dzieci i dorosłych

  delikatna końcówka  
 i system mikrodyfuzji  

 przystosowane  
 do małychnosków

Prawdziwa woda morska bogata 
w minerały i mikroelementy dopasowana  

do potrzeb każdego nosa

Odetchnij z ulgą

cena za 100 ml od 20.99 zł
2099*

od

**

****

**

cena za 100 ml = 18.99 zł
1899*

cena za 100 ml = 12.50 zł
2499*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1499*
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NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU

lmupret® N
  Hamuje namnażanie wirusów1

  Łagodzi objawy infekcji2,3

  Wzmacnia odporność1

Imupret N, krople doustne; 100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego); 
Althaea officinalis L., radix (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); Taraxacum officinale F. H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku); 
Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2). Ekstrahent: etanol 59% [V/V]. Produkt zawiera do 19,5% (V/V) etanolu. Postać farma-
ceutyczna: Krople doustne. Przejrzysty lub lekko mętny, żółtobrązowy płyn o zapachu i smaku rumianku. Wskazania do stosowania: Tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach oraz w czasie trwania 
przeziębienia. Imupret N to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania. Przeciwwskazania:– nadwrażliwość na którąkolwiek substancję 
czynną wyciągu lub substancje pomocnicze, – alergia na rośliny z rodziny astrowatych – Asteraceae (dawniej złożonych – Compositae). Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. 
Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, tel.: 22 886 46 06.
1. Wosikowski K et al.: lmupret® inhibits respiratory syncytial virus replication and displays in vitro and in vivo immunomodulatory properties. GA meeting, Münster, Germany 2013, Poster 48. 2. Drynov GI  
et al.: Results of therapy for chronic tonsillitis in children using Tonsilgon. Detskij Doktor 2001; 1: 67–69.  3. Berger T: [Tolerability and efficacy of a herbal combination preparation in children and adolescents 
with recurrent infections of the upper respiratory tract]. MMW Fortschr Med 2008; 150 Suppl 2: 85–90. 

Pierwsze objawy infekcji?
Nawracające infekcje?
Spadek odporności?

Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania.    
Skład: 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja pomocnicza o znanym 
działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg sacharozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych 
jamy ustnej i dziąseł, w  pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.     
Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7. 

20 tabletek 
do ssania

Działaj, żeby zatrzymać INFEKCJĘ GARDŁA!

produkt leczniczy

cena za opakowanie
4099* **

**

**

**

FEBRISAN® Proszek musujący. Skład: 1 saszetka podłużna (5 g proszku musującego) zawiera substancje czynne: Paracetamol (Paracetamolum) 
750 mg, Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg, Fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg. Wskazania: 
Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle zatok. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby serca, 
ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leczenie 
inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, β-adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, jaskra 
z wąskim kątem przesączania, ciąża i okres karmienia piersią, fenyloketonuria, choroba alkoholowa, dzieci w wieku poniżej 12 lat. Opakowanie: 
Opakowanie jednostkowe zawiera 8, 12 lub 16 saszetek podłużnych.

**

cena za 100 ml = 59.98 zł
2999*

Febrisan**
lek przeciwko objawom przeziębienia i grypy, 12 saszetek

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
2299*
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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
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95x74mm_Cynk-H&W_nr20-2018.pdf   1   2018-09-29   07:49:09

CEWITAN
WITAMINA C 1000mg
tabletki musujące
15 sztuk

SUPLEMENT DIETY

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. 

**

SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETYSUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
399*

cena za opakowanie
599*

cena za opakowanie
399*

cena za opakowanie
349*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
499*

cena za opakowanie
1049*

cena za opakowanie
2699*

cena za 100 ml = 12.66 zł
1899*

cena za opakowanie
4499*

żowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej od
cena za opakowanie
2199*
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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

Modul Paracetamol 95x74 28-08-2018.indd   1 04.09.2018   10:56

**

VOLTAREN EMULGEL 1% Diklofenak sodu 10 mg/g Żel 100 g produktu Voltaren Emulgel 1% zawiera 1 g diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) 
w postaci 1,16 g soli dietyloamoniowej diklofenaku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, benzoesan benzylu. Wskazania do 
stosowania Voltaren Emulgel 1% jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciw-
zapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, 
wwięzadeł, 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, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Voltaren Emulgel 1% jest także przeciwwskazany u tych pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej 
nnosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej 14 lat. 
Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.I.2018.

Voltaren 
Emulgel

75 g

Bez brudzenia rąk
Bezpośrednio trafiaj w ból 

**

**

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
349*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
599*

cena za opakowanie
349*

cena za 100 g = 37.32 zł
2799*

cena za opakowanie
6699*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
3599*

cena za opakowanie
6299*

cena za opakowanie
249*

od

7health-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.

KOBIECE PIĘKNO

cena za opakowanie
18399*

cena za opakowanie
1599*

SUPLEMENT DIETY
SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1899*

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

cena za opakowanie
6699*

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1899*

cena za 100 g = 49.98 zł
2499*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
2199*
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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

ACTIFED® 5 ml syropu zawiera 1,25 mg triprolidyny chlorowodorku, 30 mg pseudoefedryny 
chlorowodorku oraz 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku. Wskazania: Łagodzenie objawów 
towarzyszących stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, w których korzystne jest podanie 
leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa, leku przeciwalergicznego oraz leku 
przeciwkaszlowego. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat. Przeciwwskazania: Wiek poniżej 
7 lat; nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku lub akrywastatynę; ciężkie nadciśnienie tętnicze 
lub niestabilna choroba wieńcowa; przyjmowanie obecnie lub przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy 
inhibitorów monoaminooksydazy; przyjmowanie furazolidonu; kaszel związany z astmą oskrzelową 
lub kaszel o charakterze produktywnym; niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia; ciężka 
niewydolność wątroby. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.  MAT/5043/02/2018

Actifed® 
syrop

Pedicetamol®
Paracetamolum 100 mg/ml, 
roztwór doustny, 30 ml
butelka z kroplomierzem

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
Podmiot odpowiedzialny: Sequoia sp. z o.o., ul.Ostródzka 74 N, 03-289 Warszawa

Omegamed® Baby
kapsułki twist-o�,
30 szt.

kapsułki twist-o�,
30 szt.

kapsułki twist-o�,
60 szt.

Omegamed® Baby+D Omegamed® Baby+D

Omegamed to produkty specjalizujące się w dostarczaniu niezbędnych składników w unikalnych formach 
opracowanych specjalnie dla najbardziej wrażliwych grup konsumentów. Wszystkie produkty Omegamed zawierają 
unikalną formę DHA z alg Schizochytrium sp. (Life’s DHA®), dzięki czemu są bardzo dobrze tolerowane.
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Marimer Baby
izotoniczny spray do nosa,
dla dzieci i niemowląt, 100 ml 

Marimer Baby
hipertoniczny spray
do nosa dla dzieci, 30 ml

Marimer Baby
izotoniczny spray do nosa,
dla dzieci i niemowląt, 50 ml 

cena za 100 ml = 23.99 zł
2399*

cena za 100 ml = 66.69 zł
1999*

cena za 100 ml = 37.98 zł
1899*

Skrócona informacja o leku Cebion®. Postać: krople doustne, roztwór. Skład jakościowy i ilościowy: 1 ml (około 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum 
ascorbicum). Wskazania do stosowania: Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru witaminy C w przypadkach kiedy stosowanie odpowiedniej diety nie wystarcza. Dawkowanie 
i sposób podawania: U małych dzieci do 3. roku życia preparat należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem. Jeśli nie występuje konieczność innego dawkowania: niemowlętom 
i małym dzieciom (od 28. dnia życia do końca 23. miesiąca życia) podaje się 5 – 8 kropli preparatu na dobę, najlepiej dodając krople do butelki lub na łyżkę mleka, herbaty lub 
soku owocowego; dzieci (od 24. miesiąca życia do końca 11. roku życia) powinny przyjmować 10 kropli na dobę; młodzież (od 12. roku życia) i dorośli 15 – 20 kropli na dobę.  
W razie większego zapotrzebowania na witaminę podane dawki można przyjmować dwa razy na dobę. Przeciwwskazania: Produkt jest przeciwwskazany do stosowania: 
u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów z kamicą nerkową, u pacjentów ze zwiększonym 
stężeniem kwasu moczowego w wywiadzie, u pacjentów z zaburzeniami spichrzania żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna), u pacjentów z chorobą 
wrzodową żołądka. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W czasie przyjmowania dużych dawek kwasu askorbowego (4 g na dobę) 
- w indywidualnych przypadkach u pacjentów z niedoborem erytrocytarnej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej obserwowano występowanie hemolizy – czasami nasilonej. 
Pacjenci z ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (pacjenci dializowani) nie powinni przekraczać dziennego spożycia 100 mg kwasu askorbowego. W przeciwnym razie są 
narażeni na powstawanie kamieni moczowych. Działania niepożądane: Większość poznanych działań niepożądanych jest oparta na spontanicznych zgłoszeniach po 
wprowadzeniu leku na rynek, stąd precyzyjne określenie częstości ich występowania nie jest możliwe. W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości skórnej 
oraz ze strony układu oddechowego.  Zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek obserwowano występowanie bólu głowy, zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. nudności, wymioty, 
biegunka, ból brzucha, niestrawność) oraz wielomocz. Długotrwałe stosowanie zwiększonych dawek może powodować kamicę nerkową. Przed zastosowaniem produktu należy 
zapoznać się z pełną informacją o leku. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation 
GmbH, Frankfurter Str. 250, Darmstadt, Niemcy. Numer pozwolenia URPL,WMiPB: R/2593. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu 
odpowiedzialnego: Merck Sp. z o. o, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel: (+48)22  53 59 700, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 26.09.2014 r. 
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Cebion
Witamina C 
w kroplach 
dla dzieci.

Cebion, witamina C 
w kroplach dla dzieci

cena za 100 ml = 59.97 zł
1799*

**

**

**

cena za opakowanie
2999*

cena za 100 ml = 59.97 zł
1799*

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
4999*

cena za 100 ml = 14.16 zł
1699*

cena za 100 ml = 17.99 zł
1799*
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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.

ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUPLEMENTY DIETY W PRZYSTĘPNYCH CENACH

VitaStrong®

suplement diety
Zestaw witamin
i minerałów
30 tabletek powlekanych

SkrzypStrong®

suplement diety
Poprawia kondycję włosów, 
skóry i paznokci
30 tabletek

HepaStrong
suplement diety
Wspomaga pracę wątroby
40 tabletek

Tonik Balans
suplement diety
Reguluje pracę układu 
pokarmowego i moczowego
1000 ml

B12Strong
+kwas foliowy+wit. B6+wit. E
suplement diety
Witamina B12 i B6 wspiera produkcję 
czerwonych krwinek oraz funkcjonowanie 
układu nerwowego
330 tabletek

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

DIP RILIF 50 100 modul 95x74.indd   1 03/10/18   09:55

cena za opakowanie
3999* **

**

Nurofen Mięśnie i Stawy Forte, Ibuprofenum , 400 mg, tabletki powlekane. 
Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu: bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bóle 
mięśni i stawów. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; 
reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. pokrzywka, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa) po przyjęciu 
kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), czynną lub występującą w wywiadzie 
chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniem (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia 
lub krwawienia); perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; 
ciężką niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); przyjmowanie jednocześnie innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); ostatni trymestr ciąży, skaza 
krwotoczna. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2017-11/11

Działa już 
po 15 minutach 
aż do 8 godzin!*

cena za opakowanie
2199*

**

cena za 100 g= 35.98 zł
1799*

cena za 100 g= 22.99 zł
2299*

NA OSTRY BÓL

cena za opakowanie
9599*

cena za 100 ml = 3.50 zł
3499*

cena za opakowanie
749*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
799*

cena za opakowanie
549*
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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

cena za opakowanie

WZMOCNIENIE
BIOVITALNOŚCI 

ORGANIZMU

BIOVITAL ZDROWIE, tonik 1000 ml,  
- wyciąg z owoców głogu, witaminy i minerały
• Ekstrakt z owoców GŁOGU - poprawia 
ukrwienie i odżywienie organizmu, zwiększa  
dopływ tlenu, obniża napięcie nerwowe

BIOVITAL COMPLEX  
- kompleksowy zestaw  
WITAMIN I MINERAŁÓW  
Z KWASAMI OMEGA 3, który:
• DOTLENIA1

• ODŻYWIA5

• WSPOMAGA ORGANIZM1,2,3,4

1. Żelazo, 2. Tiamina, 3. Witamina B6, 4. Witamina B12, 5. Kwasy Omega 3

Biovital Complex Zdrowie modul 95x74.indd   1 03/10/18   09:56

Żeń Szeń Vita Complex

30 kapsułek

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

Gold Lecytyna

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

PLUSSSZ®
ŻEŃ-SZEŃ + multiwitamina
tabletki musujące 
24 sztuki

PLUSSSZ®
MINERAŁY + multiwitamina 
tabletki musujące 
24 sztuki

SUPLEMENT DIETY

BĄDŹ W FORMIE
KAŻDEGO DNIA!

PLUSSSZ®
MAGNEZ + multiwitamina
tabletki musujące 
24 sztuki

cena za 100 g= 29.99 zł
2699*

cena za 100 g= 9.00 zł
1799*

cena za 100 g= 5.50 zł
2199*

cena za opakowanie
1199*

od
SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
949*

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
949*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
3199*

cena za 100 ml = 25.00 zł
4999*

cena za 100 ml = 5.30 zł
4299*

cena za opakowanie
1449*
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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.

TWOJA DOMOWA APTECZKA

IMODIUM® Instant
Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Objawowe 
leczenie ostrej i przewlekłej biegunki. Objawowe leczenie ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem 
jelita drażliwego u osób dorosłych po uprzednim zdiagnozowaniu tej choroby przez lekarza. U pacjentów 
z wytworzoną przetoką jelita krętego lek może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz 
zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Wiek poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką, z ostrym 
rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit, z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym 
chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter, z rzekomobłoniastym zapaleniem 
jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których 
należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha 
lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki lekiem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest 
ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

Lek przeciwbiegunkowy  rozpuszczający się 
w jamie ustnej bez popijania. 

®

Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Objawowe 

Nervomix Forte
lek uspokajający, 60 kaps.

ZGAGA • REFLUKS • ODBIJANIE

Gaviscon o smaku mięty TAB, Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas, (250 mg + 133,5 mg + 80 mg), tabletki 

którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2018-08/234

GAVISCON O SMAKU MIĘTY TAB

Gaviscon®**
cena za opakowanie
1149*

cena za opakowanie
1199*

** **

Prestopor 
Supermiękki  

1 m x 8 cm

Poloderm
Na odciski

6 sztuk

Plastry do cięcia
Kubuś i Przyjaciele

80 x 6 cm

Mini  
Apteczka

20 sztuk

Plastry Kubuś i Przyjaciele
10 sztuk

Tamujący krwawienie
14 sztuk

Plastry Kraina Lodu
10 sztuk

Uniwersalny
24 sztuki

Poloderm Na odciski
6 sztuk

Plaster do cięcia Elastyczny
1 m x 6 cm

Wodoodporny 
12 sztuk

Wodoodporny Plus 
10 + 2 sztuki

cena za opakowanie
2549*

cena za opakowanie
2099*

****

Plastry tamujące 
krwawienie

14 sztuk

Urofuraginum Max 
zakażenia dolnych dróg moczowych, 30 tabl.

cena za opakowanie
849*

cena za opakowanie
1349*

cena za opakowanie
849*

cena za opakowanie
849*

cena za opakowanie
1049*
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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 ZĘBY I CIAŁO

Atoperal Baby Plus
Emulsja do ciała, 400 ml

Atoperal Baby Plus
Krochmal do 
kąpieli, 250 g

cena za opakowanie
599*

cena za 100 ml = 5.60 zł 
2799*

cena za 100 ml = 3.80 zł
4999*

cena za 100 g = 14.00 zł 
3499*

PIERWSZY RATUNEK 
W DOLEGLIWOŚCIACH JAMY USTNEJ

DZIAŁA: 
 PRZECIWBÓLOWO
 PRZECIWZAPALNIE
 ANTYSEPTYCZNIE

PRODUKT LECZNICZY

cena za 100 g = 179.90 zł
1799*

Veroval  
EKG BPM

Opaska do mierzenia aktywności
Inteligentna waga  
do analizy składu ciała

Veroval  
Activity tracker

Veroval Scale

Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Mobilne EKG i ciśnieniomierz

Peha-Soft
Jednorazowe, bezpudrowe 
rękawiczki diagnostyczne z nitrylu, 
10 szt., Rozmiar: S,M,L

cena za 100 ml = 15.32 zł
1149*

cena za 100 ml = 25.32 zł
1899*

cena za opakowanie
1249*

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

1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu. Wskazania: Leczenie i profilaktyka następujących 
chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum): 
łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego (wywołanego przez 
Pityriasis versicolor). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.  

NIZORAL® SaszetkiNIZORAL® Szampon 
przeciwłupieżowy

NIZORAL® Szampon 
przeciwłupieżowy

cena za opakowanie
7599*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
9499*

cena za 100 ml = 106.24 zł
8499*

Unimil Skyn Cocktail Club 
aromatyzowane, nielateksowe 
prezerwatywy, 3 szt.

Unimil Skyn Ekstra Nawilżane
nielateksowe prezerwatywy, 3 szt.

Unimil Skyn Intense Feel
nielateksowe prezerwatywy, 3 szt.

** **

1099*

UNIMIL
prezerwatywy, 
3 szt.

prezerwatywy, 
3 szt.

UNIMIL

UNIMIL
PURE
nawilżający żel
intymny

1099*

cena za 100 ml = 30.99 zł
3099*

cena za 100 ml = 44.98 zł
2699*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
4899*
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SPRZĘT MEDYCZNY

Microlife A1 Basic
ciśnieniomierz automatyczny, pomiar ciśnienia
krwi i pulsu, pamięć: 30 pomiarów z datą i godziną

cena za 1 szt.
12799*

Diagnostic S-500 
ciśnieniomierz automatyczny, 90 wyników,
pomiar przy nieregularnym pulsie

Veroval Compact BPU 22 
ciśnieniomierz naramienny

Veroval Duo Sacan
termometr do pomiaru temperatury ciała 
w uchu i na czole

Veroval EKG BPM
ciśnieniomierz do pro� laktyki udarów 
mózgu

Veroval BPM Wirst 
ciśnieniomierz nadgarstkowy

cena za 1 szt.
10199*

cena za 1 szt.
9999*

cena za 1 szt.
8399*

cena za 1 szt.
55999*

cena za 1 szt.
14999*

Diagnostic Pure Air
nawilżacz powietrza ultradźwiękowy,
cicha praca

cena za 1 szt.
15999*

Veroval  
EKG BPM

Opaska do mierzenia aktywności
Inteligentna waga  
do analizy składu ciała

Veroval  
Activity tracker

Veroval Scale

Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Mobilne EKG i ciśnieniomierz

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

cena za 1 szt.
27999*

Microlife A6 BT

Microlife NEB 1000
inhalator dla całej rodziny, nebulizator Venturiego 
przyspiesza proces nebulizacji. Gwarancja 5 lat.

cena za 1 szt.
20999*

Microlife NC 200
termometr bezkontaktowy, automatycznie
wykrywa odległość 5cm i mierzy temperaturę

cena za 1 szt.
14299*

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

cena za 1 szt.
10999*

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, pomocny
w przeziębieniu, katarze, uciążliwym kaszlu, 
alergii, zapaleniu płuc i oskrzeli

cena za 1 szt.
13999*

PiC Air Family II
inhalator łokowy z komorą Sidestream® 
i miękką maseczką 2 w 1 
(odpowiednia dla dzieci i dorosłych)

cena za 1 szt.
17999*

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

cena za 1 szt.
17999*99

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

cena za 1 szt.

17999*

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

cena za 1 szt.
16999*

cena za 1 szt.
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STREFA PREMIUM

cena za opakowanie
999*

** 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.

ULTRAVOX MAX Skład: Substancją czynną leku jest � urbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg � urbiprofenu. Pozostałe składniki leku to: sacharoza, glukoza ciekła, makrogol 300 (E-1521), olejek eteryczny miętowy i lewomentol. Wskazania i działanie: Ultravox Maxe smak miętowy jest 
stosowany w krótkotrwałym łagodzeniu objawów stanu zapalnego gardła, takich jak: ból, obrzęki trudności w połykaniu, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Dawkowanie:Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: w razie potrzeby 1 pastylka co 3-6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 5 
pastylek na dobę. Powoli ssać 1 pastylkę do jej rozpuszczenia w jamie ustnej.Zawsze należy przemieszczać pastylkę w jamie ustnej, aż do jej rozpuszczenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot Odpowiedzialny: USP Pharmacia Sp. z o.o.

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

Amolowe Na Gardło
ziołowe pastylki do ssania,
różne smaki, 16 szt.

cena za opakowanie
1999*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

UltraVox Maxe**
krótkotrwałe łagodzenie objawów stanu
zapalnego gardła, smak miętowy, 
24 pastylki do ssania

cena za opakowanie
1199*

od

cena za 100 ml od 9.50 zł
1899*

od

health-watch.pl


