
** 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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plastry na opryszczkę, 16 szt. 

Nie lekceważ pierwszych 
objawów przeziębienia

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

FURAGINUM US PHARMACIA 50 MG 30 TABL., Skład: 1 tabletka zawiera (50 mg, tabletki) zawiera furaginę jako substancję czynną. Wskazania: Leczenie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek 
z pozostałych składników, I trymestr ciąży, okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, wiek poniżej 15 lat, niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy), polineuropatia np. w przebiegu cukrzycy, niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. IBUPROM MAX 400 MG 12 TABL. Ibuprofen 400 mg oraz substancje pomocnicze, w tym: sacharoza i laktoza; tabletka drażowana. Wskazania: bóle o różnej etiologii o nasileniu słabym do umiarkowanego, 
w tym bóle głowy, migrena, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe, nerwobóle. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów, 
u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, 
perforacja lub krwawienie; skaza krwotoczna; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; III trymestr ciąży; jednoczesne przyjmowanie innych niesterydowych leków przeciwzapalnych. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o., HALSET® 1,5 MG, tabletki do ssania. Jedna tabletka 
do ssania zawiera 1,5 mg Cetylpyridinii chloridum (cetylopirydyniowy chlorek jednowodny). Wskazania: Halset® stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Nietolerancja fruktozy. Nie stosować u małych dzieci ze względu na możliwość przypadkowego zakrztuszenia się tabletką. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. 

Naturalne metody 
wspierania organizmu

str. 3

DermaPlast Hydro 

cena za opakowanie
1049* Furaginum**

leczenie ostrych 
i nawracających 
niepowikłanych zakażeń 
dolnych dróg moczowych, 
30 tabl.  

cena za opakowanie
749* Ibuprom Max**

lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny 
i przeciwgorączkowy, 
12 tabl. cena za opakowanie

949* Halset**
tabletki do ssania, 
24 szt. 

cena za opakowanie
1099*



** 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.

WALCZ Z PRZEZIĘBIENIEM

więcej dowiesz się na health-watch.pl

ASPIRIN C - SKUTECZNE POŁĄCZENIE W WALCE 
Z PRZEZIĘBIENIEM
Katar, ból gardła i złe samopoczucie to pierwsze objawy rozwijającego się 
przeziębienia. Walkę z drobnoustrojami należy rozpocząć natychmiast! 
Dzięki zastosowaniu kilku substancji, najlepiej w postaci złożonej, szybko 
poprawimy nasz stan zdrowia. Aby pozbyć się gorączki, bólu głowy i 
ograniczyć stan zapalny, warto sięgnąć po kwas acetylosalicylowy. Niezwykle 
korzystne jest jego połączenie z witaminą C, czyli kwasem askorbinowym.  
Substancja ta sprawdza się w walce z przeziębieniem i wzmacnia odporność.

SUPLEMENT DIETY

ZYRTEC UCB 10 MG 7 TABL. POWL., Zyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). 
Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią. Dane podmiotu odpowiedzialnego: VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa, tel.: + 48 22 696 99 20. Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o.o./ VEDIM Sp. z o.o. Data opracowania: 2016-01. ASPIRIN C 20 TABL musujące tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe do stosowania w przebieguprzeziębienia i grypy 20 szt. Substancja czynna: Kwas askorbinowy, kwas acetylosalicylowy. Dawka: 240 mg + 400 mg. Postać: Tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (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 acetylosalicylowy lub inne salicylany, skaza krwotoczna, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY. Skład, postać i dawka substancji czynnej: produkt złożony - krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego. Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach 
mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany bez recepty. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292.www.egis.pl [10.2018] COLDREX JUNIOR C 10 TOREBEK, Coldrex Junior C, (300 mg + 5 mg + 20 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu 
doustnego. Skład: Jedna saszetka zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 300 mg, chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg, kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 20 mg. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem) u dzieci w wieku 6-12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Przyjmowanie: zydowudyny, inhibitorów  monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania. 
Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. GARDIMAX MEDICA LEMON SPRAY 30 ML, Chlorhexidini digluconatis solutio + Lidocaini hydrochloridum diglukonian chlorheksydyny 20 mg/10 ml, chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml aerozol do stosowania w jamie ustnej. Wskazania: lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Stosowanie u 
dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy. Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice, MELATONINA** tabletki poprawiające jakość snu 30 szt. Substancja czynna: Melatonina. Dawka: 5 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Lek Melatonina Lek-am stosowany jest wspomagająco w zaburzeniach związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową, także w zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazania: Uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., BALDIVIAN NOC. Wskazania: do łagodzenia zaburzeń snu. Skład: substancja czynna: wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego. Każda tabletka drażowana zawiera 441,35mg wyciągu (jako suchy wyciąg) z Valeriana o�  cinalis L., s.l., korzeń (co odpowiada 2,65g-3,27g korzenia kozłka lekarskiego). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Pozostałe składniki to: maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezdowna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. Otoczka cukrowa kapsułki: sacharoza, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E171), guma arabska suszona rozpyłowo, szelak, Makrogol 6000, Capol 600 Pharma (wosk biały, wosk Carnauba, 
szelak, etanol), Powidon K 25, olej rycynowy oczyszczony, potasu diwodorofosforan, Indygotyna (E 132). Działanie: do łagodzenia zaburzeń snu. Dawkowanie: 1 tabletka drażowana pół godziny do jednej godziny przed snem, jeśli to konieczne dodatkowo ta sama dawka (1 tabletka) w godzinach wieczornych. Przeciwwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: P� zer, ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa

Acatar HydroCare
łagodzi podrażnienia i nawilża błonę śluzową 
nosa, spray, 20 ml

Gardimax Medica**
aerozol do stosowania w jamie ustnej, 
smak cytrynowy, 30 ml

Coldrex Junior**
lek przeciw objawom przeziębienia i grypy
u dzieci w wieku 6-12 lat, 10 saszetek

Verbascon Kids 
łagodzi objawy przeziębienia takie jak katar, 
kaszel, 10 saszetek 

Zyrtec UCB**
łagodzenie objawów związanych z sezonowym 
i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony 
śluzowej nosa, 7 tabl. 

Aspirin C**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 tabl. 

Dip Hot** 
lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, 
rozgrzewający krem, 67 g

cena za 100 ml = 44.95 zł
899*

cena za opakowanie
3199*

cena za 100 ml = 69.97 zł
2099*

cena za opakowanie
1199*

cena za 100 ml = 23.87 zł
1599*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
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.

DOBRA FORMA JESIENIĄ

więcej dowiesz się na health-watch.pl

Coraz więcej osób żyje w ciągłym stresie. Wynika to z trudów pracy, ciężkich 
treningów, problemów życia codziennego. Niestety stres, szczególnie w nadmiarze 
niesie za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne. Może on prowadzić między 
innymi do:  chorób serca,  zaburzeń psychicznych,  zaburzeń odżywiania,  problemów 
w pracy,  braku libido. W sytuacji ciągłego narażenia � zycznego, jak i psychicznego 
idealnym rozwiązaniem jest suplementacja preparatem Ashvagandha. Jest to jeden 
z silniejszych adaptogenów wspierających prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego, regenerację układu nerwowego, większą wydolność � zyczną 
i umysłową. Ashvagandha � rmy Himalaya to standaryzowany ekstrakt w postaci 
kapsułek. Zaleca się podawanie dwóch kaspułek dziennie – jedną rano, druga 
wieczorem przed posiłkiem.

NATURALNE METODY WSPIERANIA ORGANIZMU

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

ZYRTEC UCB 10 MG 7 TABL. POWL., Zyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). 
Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią. Dane podmiotu odpowiedzialnego: VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa, tel.: + 48 22 696 99 20. Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o.o./ VEDIM Sp. z o.o. Data opracowania: 2016-01. ASPIRIN C 20 TABL musujące tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe do stosowania w przebieguprzeziębienia i grypy 20 szt. Substancja czynna: Kwas askorbinowy, kwas acetylosalicylowy. Dawka: 240 mg + 400 mg. Postać: Tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (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 acetylosalicylowy lub inne salicylany, skaza krwotoczna, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY. Skład, postać i dawka substancji czynnej: produkt złożony - krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego. Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach 
mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany bez recepty. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292.www.egis.pl [10.2018] COLDREX JUNIOR C 10 TOREBEK, Coldrex Junior C, (300 mg + 5 mg + 20 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu 
doustnego. Skład: Jedna saszetka zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 300 mg, chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg, kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 20 mg. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem) u dzieci w wieku 6-12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Przyjmowanie: zydowudyny, inhibitorów  monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania. 
Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. GARDIMAX MEDICA LEMON SPRAY 30 ML, Chlorhexidini digluconatis solutio + Lidocaini hydrochloridum diglukonian chlorheksydyny 20 mg/10 ml, chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml aerozol do stosowania w jamie ustnej. Wskazania: lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Stosowanie u 
dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy. Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice, MELATONINA** tabletki poprawiające jakość snu 30 szt. Substancja czynna: Melatonina. Dawka: 5 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Lek Melatonina Lek-am stosowany jest wspomagająco w zaburzeniach związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową, także w zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazania: Uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., BALDIVIAN NOC. Wskazania: do łagodzenia zaburzeń snu. Skład: substancja czynna: wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego. Każda tabletka drażowana zawiera 441,35mg wyciągu (jako suchy wyciąg) z Valeriana o�  cinalis L., s.l., korzeń (co odpowiada 2,65g-3,27g korzenia kozłka lekarskiego). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Pozostałe składniki to: maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezdowna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. Otoczka cukrowa kapsułki: sacharoza, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E171), guma arabska suszona rozpyłowo, szelak, Makrogol 6000, Capol 600 Pharma (wosk biały, wosk Carnauba, 
szelak, etanol), Powidon K 25, olej rycynowy oczyszczony, potasu diwodorofosforan, Indygotyna (E 132). Działanie: do łagodzenia zaburzeń snu. Dawkowanie: 1 tabletka drażowana pół godziny do jednej godziny przed snem, jeśli to konieczne dodatkowo ta sama dawka (1 tabletka) w godzinach wieczornych. Przeciwwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: P� zer, ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa

Himalaya Ashvagandha
wpływa ogólnie na prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu, 60 kaps.

Olimp Kofaktin Forte Shot
+ Żeń Szeń
ampułka o smaku pomarańczowym, 
25 ml 

cena za opakowanie
2199*

Melatonina 5 mg**
tabletki poprawiające jakość snu, 
30 szt. 

Witamina D3 + K2
uzupełnia niedobory witaminy D w organizmie, 
30 tabl.

NervoCalm Forte
pomaga zwiększyć wytrzymałość na stres, 
20 tabl.

Baldivian Noc**
łagodzi zaburzenia snu, 
15 tabl.

Plusssz Kobieta, Mężczyzna 
Multiwitamina 
optymalny zestaw witamin i minerałów, 
24 tabl. musujące 

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
699*

cena za opakowanie
1099*
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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

Skład ilościowy i jakościowy: DEFLEGMIN  15 mg/5 ml syrop: 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydro-
chloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (500 mg w 1 ml syropu). DEFLEGMIN  30 mg/5 ml syrop: 5 ml syropu 
zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (500 mg 
w 1 ml syropu). Postać farmaceutyczna: Syrop. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiega-
jące z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych. 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, Republika Czeska.

PRODUKT LECZNICZY

Lek wykrztuśny:
   Łagodzi kaszel

   Ułatwia odkrztuszanie

SYROP NA MOKRY KASZELDeflegmin®

cena za 100 ml od 7.49 zł
899*

od

**

NOWOŚĆ

* Zawiera maksymalną dostępną bez recepty dawkę substancji aktywnych (paracetamol 1000 mg, pseudoefedryna 60 mg) przy zalecanym stosowaniu 
2 tabletki na dawkę Theraau Zatoki MAX 500 mg + 30 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera 500 mg Paracetamolum (paracetamolu) i 30 mg 
Pseudoephedrini hydrochloridum (chlorowodorku pseudoefedryny). Wskazania do stosowania  Theraau Zatoki MAX jest wskazany w leczeniu objawów 
przeziębienia i grypy, takich jak: katar, zatkany nos, ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe, gorączka, ból w przebiegu zapalenia zatok przynosowych. Nie 
popodawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na paracetamol, pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba niedokrwienna serca; stosowanie 
innych sympatykomimetyków (takich jak środki obkurczające naczynia krwionośne, hamujące apetyt i substancje psychostymulujące o działaniu 
podobnym do amfetaminy). Nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO ani w ciągu dwóch tygodni po jego zakończeniu. Podmiot odpowied-
zialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2017. 

Theraau Zatoki Max
18 tabletek

*

NAJSILNIEJSZE 
ROZWIĄZANIE 

NA CHORE 
ZATOKI

**
cena za opakowanie
1799*

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. 

**
**

XXxx Bronchipret® TE
  Hamuje proces zapalny1

  Ułatwia odkrztuszanie1

  Redukuje napady kaszlu2,3
Cena za opakowanie

Zapalenie oskrzeli?

Męczący kaszel?

Bronchipret TE, syrop 100 g syropu zawiera: Thymi herbae extractum fluidum (wyciąg płynny z ziela tymianku) (DER: 1:2-2,5; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: amoniak 10%  (m/m), glicerol 85%  , etanol 
90% [V/V]: woda oczyszczona (1:20:70:109)) 15,0 g, Hederae helicis folii extractum fluidum (wyciąg płynny z liści bluszczu pospolitego) (DER: 1:1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% [V/V]) 1,5 g. Pro-
dukt leczniczy zawiera 7% [V/V] alkoholu. Postać farmaceutyczna: Syrop Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do 
umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych 
(Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 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. Seibel J, Pergola C, Werz O, Kryshen K, Wosikowski K, Lehner MD, Haunschild J: Bronchipret®  syrup containing thyme and ivy extracts suppresses bronchoalveolar inflammation and goblet cell hyperplasia 
in experimental bronchoalveolitis. Phytomedicine 2015; 22: 1172–1177. 2. Kemmerich B, Eberhardt R, Stammer H: Efficacy and tolerability of a  fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and 
matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Arzneimittelforschung 2006; 56: 652–660. 3. Marzian O: Treat-
ment of acute bronchitis in children and adolescents. Noninterventional postmarketing surveillance study confirms the benefit and safety of a  syrup made of extracts from thyme and ivy leaves. MMW Fortschr 
Med 2006; 149: 69–74. 

cena za 100 ml = 23.99 zł
2399* **

ACC® Optima tabletki musujące**
10 tabl. musujących

ACC® Szybki sposób na kaszel!***

ACC Optima: Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z 
zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, 
czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat. Skład: 1 tabletka musująca 
zawiera 600 mg acetylocysteiny. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria 
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa
*** E. Blicharska, Acetylocysteina – mukolityk bez tajemnic, Świat Farmacji 2010, XI

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
2499*

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
2099*
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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

SUDAFED® XYLOSPRAY HA Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie 
odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. 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. SUDAFED Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej 
nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą; ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa; przyjmowanie obecnie lub przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; przyjmowanie furazolidonu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

SUDAFED® 
Xylospray HA

SUDAFED®
Xylospray HA 
dla dzieci

SUDAFED®
Tabletki**

**
**

**

cena za 100 ml = 26.99 zł
2699*

**

ACC® Optima tabletki musujące**
10 tabl. musujących

MARIMER
� zjologiczny roztwór wody morskiej, 
100 ml
Marimer izotoniczny spray do nosa.  Wyrób medyczny.
Aż 500 dawek.
SKŁAD: 100% sterylny izotoniczny roztwór wody morskiej. 
Zawiera 500 dawek WSKAZANIA: Marimer jest zalecany 
dla całej rodziny:
- w codziennej higienie nosa,
- w celu nawilżania wysuszonej błony śluzowej nosa,
- jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych
DAWKOWANIE: 1 dawka do każdego nozdrza, 1 do 4 razy dziennie 
w zależności od potrzeb. Może być stosowany codziennie przez 
dłuższy okres czasu. DOSTĘPNE OPAKOWANIA: spray 100 ml. 
DYSTRYBUTOR:  Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o.

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

cena za 1 szt.
16999*

Microlife NEB 1000

cena za 100 ml = 149.90 zł
1499*

cena za 100 ml = 169.90 zł
1699*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
2399*
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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.

WZMOCNIJ ODPORNOŚĆ

SOK Z ALOESU
100% sok z owoców
1000 ml

SUPLEMENTY DIETY

SOK Z ALOESU
100% sok z owoców
1000 ml

SUPLEMENTY DIETY

SOK Z ALOESU
100% sok z owoców
1000 ml

SUPLEMENTY DIETY

cena za 100 ml = 2.60 zł
2599*

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
499*

 U NAS TO RUTYNA!
• Profilaktycznie
• Przy pierwszych objawach
       przeziębienia i grypy*

• Po chorobie*

cena za opakowanie
1399*

**

cena za 100 ml = 11.20 zł
2799*

cena za 100 ml = 11.20 zł
2799*

cena za 100 ml = 12.40 zł
3099*

Calcium C Max Odporność z cynkiem
suplement diety stanowi uzupełnienie codziennej
diety w wapń, witaminę C i cynk, 12 tabl. musujących 

cena za 100 ml = 24.99 zł
2499*

cena za opakowanie
1399*

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

Bez bólu, stawów i mięśni 
nawet do 24h*. Z gwarancją 
niskiej ceny!**

Meloxicam
opis produktu leczniczego

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana Meloxicam Adamed (meloksykam). Skład jakościowy i ilościowy: Każda tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu oraz jasko substancję 
pomocniczą o znanym działaniu 18,75 mg laktozy jednowodnej. Postać farmaceutyczna: tabletka. Wskazania  Meloxicam Adamed jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym stosowanym  
w bólach kości, stawów i mięśni w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów, stosowany w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaostrzeń chorób reumatoidalnych, 
takich jak  reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu, np. NLPZ, aspiryna. Meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem 
naczynioruchowym lub pokrzywką stwierdzanymi w następstwie podawania aspiryny lub innych leków z grupy NLPZ. Trzeci trymestr ciąży i laktacja. Dzieci i młodzież poniżej 15 lat. Krwawienie z przewodu 
pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związana z wcześniejszym podawaniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie (co 
najmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia) w wywiadzie. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych. Krwawienia  
z przewodu pokarmowego, krwotok z naczyń mózgowych lub inne zaburzenia prowadzące do krwawień  w wywiadzie. Ciężka niewydolność serca. Opakowanie: jedno opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek. 
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów. Kategoria dostępności  produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 

*  M. Del Tacca, R. Colucii, M. Format, C. Blandizzi, Efficacy and Tolerability of Meloxicam, a COX-2 Preferential Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug, Clin Drug Invest. 2002;22(12).
** Najniższa średnia cena sprzedaży brutto dla pacjenta dane MAT 10/2017 spośród produktów z substancją czynną meloxicam bez recepty, w rynku preparatów.  

Produkty przeciwbólowe bóle mięśni i stawów – formy doustne, dane PEX PharmaSequence.

OTC/01991/02/18

**
**

cena za 100 g = 32.99  zł
3299*

**

Sygnatura: KETO/015/01-2018

!  

Siła BEZ RECEPTY1,2 

Ketonal® Ac;ve, 10 i 20 kapsułek  

Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej.  

Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle 
mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy.  

Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, 
zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, 
salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko 

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. 

Y  

cena za 100 g od 124.50 zł
249*

od

Ketonal® Active**
10 i 20 kapsułek 

Tajska maść tygrysia Golden Cup Balm
rozluźnia mięśnie, łagodzi bóle reumatyczne, ból głowy, 
łagodzi swędzenie skóry po ukąszeniu lub użądleniu owadów, 
działa odświeżająco przy stosowaniu pod nosem.
Dostępne pojemności: 2 g, 8 g, 12 g i 22 g 

Ketonal Active. Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: 
Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-
stawowe, ból głowy. Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad 
astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem 
ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, 
rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji ana� laktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą 
leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie 
z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka 
niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Postać: kapsułki twarde, 50mg. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz 
GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 
02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
499*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
999*
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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.

BĄDŹ PIĘKNA I ZDROWA

Numer 1
wśród multiwitamin dla kobiet

Zestaw witamin 
i składników mineralnych 
skomponowany specjalnie 
dla kobiet

Czas na siłę kobiecości

 Źródło: dane IMS PharmaScope, MAT/03/2018, kategoria 04A1C, sprzedaż ilościowa do pacjenta

„Żeby było mądre, 
żeby było zdrowe”

Prenatal® classic
prawidłowy przebieg 
ciąży i rozwój płodu.

Prenatal® uno
wsparcie prawidłowego 
rozwoju mózgu  
i łagodzenie nudności 
w ciąży.

Prenatal® duo
wsparcie rozwoju  
układu nerwowego  
oraz narządu wzroku 
dziecka.

Prenatal® dha
prawidłowy rozwój 
mózgu oraz narządu 
wzroku dziecka, 
prawidłowy czas  
trwania ciąży.

30 kapsułek90 tabletek 60 kaps. + 30 tabl. pow. 60 kapsułek

Producent:
NUTROPHARMA®

www.prenatale.pl

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

Skrzypovita
Skrzypovita 1 x dziennie x 42 tabl. powl.
Skrzypovita 40+ x 42 tabl. powl.
Skrzypovita 80 kaps. -  wzmocnienie włosów i paznokci 

SUPLEMENT DIETY

Perfect Skin Hydro-Complex

30 kapsułek

piękno 
zaczyna się 
od wewnątrz

cena za opakowanie
1199*

od

SUPLEMENT DIETY

Ultra-delikatny
O Właściwościach
Antybakteryjnych Nawilżajacy Łagodzący Przeciwgrzybiczy

*Badanie ankietowe, Adliner, listopad 2017, n=170. 

Płyny ginekologiczne 
do higieny intymnej, 
250 ml

cena za 100 ml od 6.40 zł
1599*

od

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
4699*

cena za opakowanie
3099*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
4499*

cena za opakowanie
1799*cena za opakowanie

1699*

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT 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.

ZADBAJ O ZDROWIE DZIECKA

Wzmocnienie odporności 
Syrop z bzu czarnego 

KONSERWANTÓW 
SZTUCZNYCH BARWNIKÓW
WZMACNIACZY SMAKU 
SYROPU GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGOBEZ

XXXXXX

recepty.
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy/truskawkowy, Nurofen dla dzieci Junior 
pomarańczowy/truskawkowy, Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. 

Przeciwwskazania: nadwrażliwością na substancję czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, reakcje 

pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem 
płynów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2018-03/119

Nic nie działa szybciej i na dłużej**

cena za 100 ml = 28.99 zł
2899*

suplement dietyProducent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

sanostol tran
Pomaga dbać o zdrowie w okresie jesienno zimowym. 

Sanostol Tran to naturalne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych omega – 3 
oraz witamin A i D. Sanostol Tran, dzięki zawartości DHA wspomaga pracę mózgu, 
a zawarta w nim witamina D wspiera odporność oraz dba o zdrowe kości, zęby i mięśnie.

2445

cena za 100 ml = 24.16 zł
2899*

cena za 100 ml = 19.99 zł
2399*

cena za 100 ml = 19.16 zł
2299*

Wzmocnienie odporności Wzmocnienie odporności Wzmocnienie odporności 
cena za 100 ml = 12.49 zł
1499*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
2899*

cena za 100 ml = 419.80 zł
2099*

cena za 100 ml = 14.78 zł
3399*

SUPLEMENT DIETY

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.

ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
5599*

cena za opakowanie
7499*

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
5699*

cena za 100 g = 29.97 zł
899*

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

60 TABL.

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1999*

BODYMAX PLUS
30 TABL.

BODYMAX 50+
30 TABL.

**

cena za 100 ml = 2.40 zł
2399*

cena za opakowanie
749*

cena za opakowanie
799*

SUPLEMENTY DIETY

Orton Flex
suplement diety w postaci kapsułek specjalnie opracowany 
dla osób, które chcą kompleksowo zadbać o stawy, 
30 kaps.
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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
1149*

cena za opakowanie
2249*

cena za opakowanie
2299*

cena za 100 g = 66.63 zł
1999*

cena za 100 g = 54.53 zł
3599*

cena za 100 g = 4.50 zł
899*

cena za 100 g = 4.50 zł
1799*

SUPLEMENT DIETY

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
1399*

**

M
K/2/2018

Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. Wskazania: Profilaktyka niedoboru magnezu i wit. B6: przy 
niewystarczającej podaży w diecie, związanego ze stosowaniem leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych 
kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą 
wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne niedoci-
śnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Opakowanie: 50 tabletek. 
Sposób użycia: W profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobę. Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
1. Firoz M., Graber M., Bioavailability of US commercial magnesium preparations, Magnesium Research 2001
2. Na podstawie ChPL Maglek B6, 51 mg Mg2+ + 5mg

M
K/2/2018

Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. Wskazania: Profilaktyka niedoboru magnezu i wit. B6: przy 
niewystarczającej podaży w diecie, związanego ze stosowaniem leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych 

Maglek B6 to wysokiej jakości magnez 
w postaci łatwo przyswajalnej soli 
– mleczanu magnezu, charakteryzującej się 
wysoką wchłanialnością wśród związków 
magnezowych.1 Maglek B6 zawiera 51 mg 
jonów magnezu – wysoką dawkę wśród 
produktów leczniczych zawierających magnez 
dostępnych na rynku.2

**

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
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.

TWOJA DOMOWA APTECZKA

ENTEROL**
10 szaszetek

ENTEROL**
10 kapsułek

Sylimarol® 70 mg
tabletka drażowana

Substancja czynna: 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum, 20-34:1). 
Wskazania do stosowania: wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych 
m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych 
pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu. 

Na wątrobę.

cena za opakowanie
1099* **

Wsparcie w zaparciu

ALAX® tabletki drażowane

-

Przeciwwskazania: Potwierdzona nadwrażliwość na substancje czynne lub na którykolwiek składnik produktu. Przypadki niedrożności jelit 

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
1299*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
3199*

Enterol (Saccharomyces boulardii CNCM I-745). Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg lio� lizowanych drożdżaków 
S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). Postać farmaceutyczna: 
kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie 
biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium 
di�  cile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem 
dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek 
subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze 
znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue 
Gallieni, 94250 Gentilly, Francja

cena za opakowanie
999*

**

cena za opakowanie
1599*

UROSEPT®**
tabletka drażowana produkt złożony. 
30 tabletek, 60 tabletek
UROSEPT® Wskazania do stosowania: Urosept® jest lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu 
moczowego i w kamicy dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu 
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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

cena za opakowanie
5599*

cena za opakowanie
4399*

cena za opakowanie
5299*

cena za 100 ml = 39.98 zł
2399*

cena za 100 ml = 22.65 zł
1699*

cena za 100 ml = 45.98 zł
1499*

cena za 100 ml = 22.99 zł
2299*

cena za 100 ml = 30.65 zł
2299*

cena za 100 ml = 21.99 zł
1649*

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.  

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

NIZORAL® Saszetki

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

NIZORAL® Szampon 
przeciwłupieżowy

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

NIZORAL® Szampon 
przeciwłupieżowy

cena za 100 ml = 29.99 zł
2999*

cena za 100 ml = 48.32 zł
2899*

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.

ZADBAJ O ZDROWIE I CIAŁO

Ocutears 
krople do oczu 
(0,15% roztwór hialuronianu sodu)

Ocutears to krople do oczu w postaci sterylnej, wiskoelastycznej, przezroczystej 
powłoki chroniącej rogówkę bez działania konserwantów. Składa się wyłącznie 
z naturalnych, biologicznych substancji. Ocutears naśladuje działanie naturalnych łez, 
chroni, nawilża i natłuszcza powierzchnię oka. Może być stosowany przez 6 miesięcy 
po pierwszym otwarciu. Ocutears można stosować z każdym rodzajem soczewek 
kontaktowych.

modul_95x74_.indd   1 7/19/18   2:12 PM

cena za 100 ml = 289.90 zł
2899*

cena za opakowanie
5299*

cena za opakowanie
3899*

cena za 100 ml = 19.06 zł
4499*

cena za 100 ml = 10.33 zł
3099*

cena za 100 ml = 279.90 zł
2799*

CETAPHIL MD
balsam nawilżający pompka,
236 ml

CETAPHIL EM
do mycia emulsja micelarna 
pompka, 236 ml

NICORETTE CLASSIC GUM 2 mg; 4 mg. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg; 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób 
zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE FRESHMINT GUM 2 mg; 4 mg. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg; 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów 
tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: 
McNeil AB. Nicorette Cool Berry Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób 
dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z 
programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

cena za opakowanie
10399*

cena za opakowanie
9699*

cena za opakowanie
5499*

Nicorette Classic Gum 2 mg; 4 mg**
105 szt.

Nicorette Cool Berry**
150 dawek

Nicorette Freshmint Gum 2 mg; 4 mg**
105 szt.
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SPRZĘT MEDYCZNY

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.
9999*

cena za 1 szt.
8299*

cena za 1 szt.
54499*

cena za 1 szt.
12999*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.
22999*

Microlife A6 BT

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

cena za 1 szt.

15999*

cena za 1 szt.
13499*

Microlife NEB 400
inhalator o wysokiej wydajności, dla całej rodziny.
W zestawie maseczki, ustnik, � ltry oraz aplikator, 
1 szt.

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

cena za 1 szt.
8799*

Diagnostic PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny,
z zasilaczem

cena za 1 szt.
15999*

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.
17499*

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

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.
13599*

cena za 1 szt.

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

cena za 1 szt.
12499*

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

cena za 1 szt.
10999*

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

cena za 1 szt.
14999*99

Diagnostic DM-300 IHB
ciśnieniomierz, 
automatyczny

cena za 1 szt.
9499*
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STREFA PREMIUM

cena za opakowanie
449*

** 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.

cena za opakowanie
8499*

cena za opakowanie
7999*

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

Logispharm Tran
olej z wątroby rekina wspomaga odporność 
organizmu, 30 kaps.

cena za 100 ml = 213.27 zł
3199*

SUPLEMENT DIETY WYRÓB MEDYCZNY

Sinulan Express Forte
leczenie zapalenia zatok i kataru, 15 ml

health-watch.pl


