
** 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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preparat zawierający biotynę czyli witaminę 
z grupy B, poprawiającą stan włosów i paznokci, 
30 tabl. 

Skuteczny lek przy bólu
gardła

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

BIOTEBAL 5 MG  30 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. Wskazania: Niedobór biotyny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Dodatkowych informacji o leku 
udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL z dnia: 2012.03.05

Wsparcie żywieniowe 
dzieci w trakcie infekcji

str. 3

Biotebal**

cena za opakowanie
3999*

od
Scholl Velvet 
Smooth
wymienne głowice do 
pilnika elektrycznego, 
różne rodzaje, 2 szt.

cena za 100 ml = 199.93 zł
2999* Etiaxil

antyperspirant przeciw 
nadmiernej potliwości, 
różne rodzaje, roll-on,
15 ml cena za 100 g = 47.05 zł

3999* Cetaphil DA Ultra
krem intensywnie 
nawilżający, 85 g 

cena za opakowanie
2799*



** 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.

ZDROWIE DLA CAŁEJ RODZINY

więcej dowiesz się na health-watch.pl

SKUTECZNY LEK PRZY BÓLU GARDŁA
TANTUM VERDE® Lek na ból gardła i nie tylko...Dzięki szerokiemu działaniu 
benzydaminy TANTUM VERDE® może być stosowany nie tylko przy bólu gardła, 
ale również przy wszelkich schorzeniach związanych z zakażeniami bakteryjnymi 
i wirusowymi powodującymi stan zapalny błon śluzowych jamy ustnej. Aerozol do 
stosowania w jamie ustnej i gardle, 30 ml:  BEZPIECZNY – nawet u najmłodszych dzieci! 
– 1 dawka na 4 kg masy ciała. SKUTECZNY – działa kompleksowo (przeciwzapalnie, 
przeciwbólowo, przeciwobrzękowo antyseptycznie i miejscowo znieczulająco). 
SMACZNY – jedyny w swoim rodzaju słodko – miętowy smak. ORYGINALNY – 
szczegółowo przebadany klinicznie. Zawiera najwyższej jakości substancję czynną 
– benzydaminę (min. 99% czystości). Precyzyjna aplikacja – opatentowany, wysokiej 
jakości aplikator zapewnia szybką i bezpieczną aplikację bezpośrednio do źródła bólu 
– miejsca zapalenia. Wydajne opakowanie – aż 180 aplikacji leku.
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HERBAPECT SYROP**,syrop do stosowania w nieżytach górnych dróg oddechowych150 g. Substancja czynna: 5 ml syropu zawiera jako substancje czynne 498 mg wyciągu z ziela tymianku, 348 mg nalewki z pierwiosnka 87 mg sulfogwajakolu. Produkt zawiera 7,7 % (v/v) etanolu tj. 311 mg etanolu w 5 ml syropu. Dawka: Preparat złożony. Postać: Syrop. Wskazania: Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych, w męczący  tzw. „suchy kaszl”; utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub substancje pomocnicze, wchodzące w skład produktu leczniczego. Astma. Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup). 
Podmiot odpowiedzialny: A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., GARDAN Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Metamizolum natricum. Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: Każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania do stosowania: Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych w bólach różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączce. Produkt wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którąkolwiek substancję pomocniczą; astma wywołana lub zaostrzona 
przez niesteroidowe leki przeciwzapalne; reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa; ostra por� ria wątrobowa; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek; choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia, ciąża i laktacja. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Opakowanie Każde opakowanie zawiera 10 tabletek (1 blister po 10 tabletek). Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów. KETONAL® 
ACTIVE, 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 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, 50 mg 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., TANTUM VERDE 0,15% ATOMIZER 30 ML, Tantum Verde, 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do 
stosowania w jamie ustnej i gardle. Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny:Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy. GROPRINOSIN 500 MG (INOSINUM PRANOBEXUM). Skład: Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Owalne, barwy białej do 
kremowej, obustronnie wypukłe tabletki. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki., 
APAP 500 MG X 24 TABL., Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy (np. bóle migrenowe), menstruacyjne, nerwobóle, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła. Gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia, Sp. z o.o., IBEROGAST PŁYN 20 ML, płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń 
czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V4/10.2016/MKL.PL.MKT.11.2016.4417, CEBION 100 MG/1ML X 30 ML. Skład: 1ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego, Substancje pomocnicze 
: glicerol 87%. Dawkowanie Doustnie. Niemowlęta od 28. dnia ż. i dzieci do ukończenia 23. m.ż.: 5-8 kropli na dobę; Dzieci 3-11 rż.: 10 kropli na dobę; Dorośli i dzieci od 12 rż.: 15-20 kropli na dobę (w przypadku większego zapotrzebowania podane dawki stosuje się 2 razy na dobę).Krople można podawać, dodając je do butelki lub na łyżce mleka, herbaty, soku. Wskazania: Preparat zalecany w : niedoborach witaminy C w organiźmie i zapobieganie im, niedokrwistości, oparzeniach, stanach zapalnych skóry, błon śluzowych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, stanach uczuleniowe, zakażeniach układu moczowego, kolagenozach, rekonwalescencji, diecie 
ubogiej w witaminę C, karmieniu sztucznym niemowlą- ptreparat zalecany dla dzieci. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Szczawianowa kamica nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (m.in. hemochromatoza, niedokrwistość sideroblastyczna). Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation GmbH.Informacji udziela Merck Sp. z .o o, ul. Jutrznki 137, Warszawa. NUTRIDRINKI, Charakterystyka. NutriKid Multi Fibre jest produktem wysokoenergetycznym, kompletnym pod względem odżywczym, zawierającym błonnik, przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 1. roku życia. Może być stosowany jako jedyne źródło 
pożywienia lub uzupełnienie diety. Wskazania: NutriKid Multi Fibre 200 ml przeznaczony jest dla dzieci powyżej 1. roku życia, które mają problemy ze spożywaniem normalnych posiłków i z dostarczeniem odpowiedniej ilości składników odżywczych i energii z pożywienia, szczególnie w okresie choroby i rekonwalescencji. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z galaktozemią. Sposób użycia: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny. Jeśli 
spożywano bezpośrednio z butelki, niewykorzystaną pozostałość wyrzucić., MULTI-SANOSTOL X 600 G PŁYN, Wielowitaminowy preparat dla dzieci (od 1 roku życia), z dodatkiem wapnia, syrop, produkt złożony. Wskazania: zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, utrata apetytu, skłonność do częstych infekcji, okres wzrostu i rozwoju, stany wyczerpania � zycznego i psychicznego oraz przemęczenie, obniżona zdolność koncentracji, okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii, w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu. Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1 roku życia, a także 
młodzieży i dorosłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria), zwiększone stężenie Wit. A lub D (hiperwitaminoza A lub D). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu. Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Herbapect**
syrop na kaszel, 150 g

Groprinosin**
lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność, 
20 tabl. 

Apap**
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 
24 tabl.

Gardan** 
lek na ból o dużym nasileniu i gorączkę, 
10 tabl.

Ketonal Active**
krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do 
umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, 
10 kaps.

Tantum Verde**
aerozol do stosowania w jamie ustnej 
i gardle, 30 ml 

Iberogast** 
lek roślinny stosowany do stosowania w 
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, 20 ml

cena za 100 g = 6.66 zł
999*

cena za 100 ml = 74.97 zł
2249*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
799*

cena za 100 ml = 129.95 zł
2599*

cena za opakowanie
999*

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.

ZDROWIE DLA NAJMŁODSZYCH

więcej dowiesz się na health-watch.pl

Dziecko, które choruje potrzebuje szczególnej opieki, obecności i ciągłego wsparcia mamy. 
Najtrudniej jest jednak wtedy, gdy infekcje nawracają, a mały, osłabiony organizm radzi sobie 
z nimi coraz gorzej. Jest jednak jeden sposób, by w tym trudnym czasie wesprzeć dziecko. 
Przede wszystkim obserwuj i bądź czujna. Kiedy szczególnie powinnaś zwiększyć uwagę? Jeśli 
infekcji towarzyszy obniżenie apetytu, Jeśli dziecko choruje kolejny raz, Jeśli istnieje ryzyko 
odwodnienia. Czy wiesz, że nawracające infekcje dotyczą aż 15% dzieci? Jeśli Twoje dziecko 
choruje kolejny raz, sprawdź jak wesprzeć je żywieniowo w tym trudnym dla Was okresie. 
Poinformuj lekarza o swoich obawach i zapytaj o właściwą dietę na czas infekcji oraz powrotu 
do zdrowia.

WSPARCIE ŻYWIENIOWE DZIECI W TRAKCIE 
INFEKCJI

SUPLEMENT DIETY

HERBAPECT SYROP**,syrop do stosowania w nieżytach górnych dróg oddechowych150 g. Substancja czynna: 5 ml syropu zawiera jako substancje czynne 498 mg wyciągu z ziela tymianku, 348 mg nalewki z pierwiosnka 87 mg sulfogwajakolu. Produkt zawiera 7,7 % (v/v) etanolu tj. 311 mg etanolu w 5 ml syropu. Dawka: Preparat złożony. Postać: Syrop. Wskazania: Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych, w męczący  tzw. „suchy kaszl”; utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub substancje pomocnicze, wchodzące w skład produktu leczniczego. Astma. Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup). 
Podmiot odpowiedzialny: A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., GARDAN Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Metamizolum natricum. Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: Każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania do stosowania: Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych w bólach różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączce. Produkt wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którąkolwiek substancję pomocniczą; astma wywołana lub zaostrzona 
przez niesteroidowe leki przeciwzapalne; reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa; ostra por� ria wątrobowa; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek; choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia, ciąża i laktacja. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Opakowanie Każde opakowanie zawiera 10 tabletek (1 blister po 10 tabletek). Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów. KETONAL® 
ACTIVE, 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 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, 50 mg 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., TANTUM VERDE 0,15% ATOMIZER 30 ML, Tantum Verde, 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do 
stosowania w jamie ustnej i gardle. Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny:Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy. GROPRINOSIN 500 MG (INOSINUM PRANOBEXUM). Skład: Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Owalne, barwy białej do 
kremowej, obustronnie wypukłe tabletki. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki., 
APAP 500 MG X 24 TABL., Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy (np. bóle migrenowe), menstruacyjne, nerwobóle, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła. Gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia, Sp. z o.o., IBEROGAST PŁYN 20 ML, płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń 
czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V4/10.2016/MKL.PL.MKT.11.2016.4417, CEBION 100 MG/1ML X 30 ML. Skład: 1ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego, Substancje pomocnicze 
: glicerol 87%. Dawkowanie Doustnie. Niemowlęta od 28. dnia ż. i dzieci do ukończenia 23. m.ż.: 5-8 kropli na dobę; Dzieci 3-11 rż.: 10 kropli na dobę; Dorośli i dzieci od 12 rż.: 15-20 kropli na dobę (w przypadku większego zapotrzebowania podane dawki stosuje się 2 razy na dobę).Krople można podawać, dodając je do butelki lub na łyżce mleka, herbaty, soku. Wskazania: Preparat zalecany w : niedoborach witaminy C w organiźmie i zapobieganie im, niedokrwistości, oparzeniach, stanach zapalnych skóry, błon śluzowych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, stanach uczuleniowe, zakażeniach układu moczowego, kolagenozach, rekonwalescencji, diecie 
ubogiej w witaminę C, karmieniu sztucznym niemowlą- ptreparat zalecany dla dzieci. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Szczawianowa kamica nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (m.in. hemochromatoza, niedokrwistość sideroblastyczna). Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation GmbH.Informacji udziela Merck Sp. z .o o, ul. Jutrznki 137, Warszawa. NUTRIDRINKI, Charakterystyka. NutriKid Multi Fibre jest produktem wysokoenergetycznym, kompletnym pod względem odżywczym, zawierającym błonnik, przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 1. roku życia. Może być stosowany jako jedyne źródło 
pożywienia lub uzupełnienie diety. Wskazania: NutriKid Multi Fibre 200 ml przeznaczony jest dla dzieci powyżej 1. roku życia, które mają problemy ze spożywaniem normalnych posiłków i z dostarczeniem odpowiedniej ilości składników odżywczych i energii z pożywienia, szczególnie w okresie choroby i rekonwalescencji. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z galaktozemią. Sposób użycia: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny. Jeśli 
spożywano bezpośrednio z butelki, niewykorzystaną pozostałość wyrzucić., MULTI-SANOSTOL X 600 G PŁYN, Wielowitaminowy preparat dla dzieci (od 1 roku życia), z dodatkiem wapnia, syrop, produkt złożony. Wskazania: zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, utrata apetytu, skłonność do częstych infekcji, okres wzrostu i rozwoju, stany wyczerpania � zycznego i psychicznego oraz przemęczenie, obniżona zdolność koncentracji, okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii, w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu. Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1 roku życia, a także 
młodzieży i dorosłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria), zwiększone stężenie Wit. A lub D (hiperwitaminoza A lub D). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu. Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Nutricia NutriKid** 
wysokoenergetyczne, specjalistyczne 
preparaty odżywcze, smak truskawkowy 
lub czekoladowy, 200 ml

Fritt
witaminowa guma rozpuszczalna, 3 szt. 

cena za 100 ml = 15.98 zł
799*

cena za 100 ml = 4.75 zł
949*

Nosko
aspirator do nosa, 1 szt. 

Biała Perła
pasta do zębów dla dzieci, 50 ml

Cebion**
krople uzupełniające niedobory wit. C u dzieci, 
5 ml 

Multisanostol** 
wielowitaminowy preparat dla dzieci, syrop, 
600 g

Visolvit Junior 
żelki z witaminami oraz selenem i rutyną, 
50 szt.  

cena za opakowanie
4499*

cena za 100 ml = 379.80 zł
1899*

cena za 100 g = 5.67 zł
3399*

cena za opakowanie
249*

cena za opakowanie
1599*

3health-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.

NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU

 extract, tabletki drażowane. 1 tabletka drażowana zawiera: 160,00 mg natywnego suchego wyciągu (3–6:1) złożonego z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.), ziela szczawiu 
(Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra ), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra ), kwiatu bzu czarnego ( L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3). Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m). Postać farmaceutyczna: Tabletka drażowana. Wskazania do sto-
sowania: Sinupret® extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroba wrzodowa. 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. ChPL: 2014-12-19. 

1. Jund R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50(4): 417–426. 2. Bachert C et al. Poster: Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled 
parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNO-1016 in acute rhinosinusitis. 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Nürnberg 2013. 

Zatkany nos? 
Zatokowy ból 
głowy?
Sinupret® eXtract

  Znika blokada nosa1

  Ustępuje zatokowy ból głowy2

  Można swobodnie oddychać1

Otrivin aerozol do nosa, roztwór Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum).Wskazania do stoso-
wania: 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 
pprzeznaczony 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 v.XI.2015

Otrivin
10 ml

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® 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 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

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

cena za 100 ml = 149.90 zł
1499*

cena za 100 ml = 159.90 zł
1599*

cena za opakowanie
1699*

** ** ** **

**

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
999*

Silniejszy 
od przeziębienia 
i grypy

Coldrex MaxGrip C
24 tabletki

**
cena za opakowanie
2299*

cena za 100 ml = 159.90 zł
1599*

cena za opakowanie
4199*

4



** 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

*Na podstawie ChPL początek działania substancji czynnej - chlorowodorku lidokainy rozpoczyna się po 120 sekundach. Orofar MAX. Chlorek cetylopirydyniowy 2 mg + 1 mg 
chlorowodorek lidokainy pastylki twarde. Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych 
w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne, inne środki miejscowo 
znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. XI.2015. 

Orofar Max
30 pastylek

*

DEFLEGMIN, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu.
SkładSkład ilościowy i jakościowy: Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydro-
chloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 160,5 mg sacharozy 
oraz 0,139 mg indygotyny. Postać farmaceutyczna: Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu. Wskazania do stosowania: Ostre i przewle-
kłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Na-
dwrażliwość 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
DOSTĘPNY BEZ RECEPTY

   Wygodna postać   
kapsułki o przedłużonym 
uwalnianiu.

NA MOKRY KASZELDeflegmin®
W

ys
ta

rc
zy 1 kapsułka na dobę

To takie wygodne!

**

**

Bronchipret® TE
  Hamuje proces zapalny1

  Ułatwia odkrztuszanie1

  Redukuje napady kaszlu2,3

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. Produkt 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 = 25.99 zł
2599*

cena za 100 ml = 113.27 zł
1699*

**

do codziennej 
	 pielęgnacji

dla niemowląt,
	 dzieci, dorosłych

delikatna końcówka
	 i system mikrodyfuzji
	 przystosowane
	 do małych nosków											

ODETCHNIJ Z ULGĄ

St
e/

20
16

/1
1/

ŁG
/9

Prawdziwa woda morska bogata 
w minerały i mikroelementy dopasowana 

do potrzeb każdego nosa

ODETCHNIJ Z ULGĄODETCHNIJ Z ULGĄ

	 do małych nosków

cena za 100 ml = 22.99 zł
2299*

neo-angin®, tabletki do ssania. 1 tabletka do ssania zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 
2,4-dichlorobenzylicus), 0,6 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum), 5,9 mg lewomentolu (Levomentholum). Wskazania 
do stosowania: zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, 
takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu, 
nietolerancja fruktozy, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy, nie stosować u dzieci 
w wieku poniżej 6 lat. Opracowano na podstawie Charakterystyki produktu Leczniczego z datą 09/2013. OTC - produkt 
leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot 
odpowiedzialny: Divapharma GmbH, Motzener Str.41, D-12277 Berlin, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
wydane przez MZ nr:  R/1663

neo-angin®**
36 tabletek do ssania 

Stop wirusom
aerozol do nosa na wirusy, innowacyjna formuła eliminuje 
99,99%* wirusów, podwójne działanie – przeciwdziała infekcji 
wirusowej,  działa przeciwko wirusom, które są już obecne
w jamie nosowej, bezpieczny dla kobiet w ciąży, od 1. roku 
życia, aromat miętowy, 15 ml

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
1499*
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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

już od pierwszych dni życia

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

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

Le
k O

TC

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

**

cena za 100 ml = 12.49 zł
1249*

cena za 100 ml = 11.50 zł
2299*

Dla osób mających zwiększone 
zapotrzebowanie na wapń.

SUPLEMENT DIETY

Calcium DUO
Alergo
+kwercytyna
20 tabletek musujących

Calcium AlergoCalcium + wit. CCalcium + wit. C
20 tabletek
musujących o smaku
pomarańczowym

20 tabletek
musujących o smaku
pomarańczowym

20 tabletek
musujących o smaku
cytrynowym

cena za opakowanie
1799*

**

**

cena za opakowanie
3999*

**

SUPLEMENTY DIETYcena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
349*

cena za opakowanie
349*

cena za opakowanie
349*

cena za opakowanie
399*
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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

Nurofen® Express  Forte

* parametr wchłaniania nie jest tym samym co początek działania leku. 
Nurofen Express Forte, Ibuprofenum, 400 mg, kapsułki, miękkie. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony 
jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym
leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból
związany z przeziębieniem.  Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub
którąkolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony
śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane
z wcześniejszym leczeniem NLPZ; czynna  lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa
lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub
serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krzepnięcia lub skaza
krwotoczna; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub
niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u młodzieży o masie ciała
poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.   PL/2018-11/391

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

Łagodzi bóle mięśni i stawów spowodowane 
urazami lub przeciążeniem

BENGAY® MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA 
1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona 
jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz 
stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-
krzyżowego kręgosłupa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylan metylu, mentol lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą; nie stosować na podrażnioną skórę i rany; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.  MAT/5041/02/2018

 MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA 
gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona 

cena za opakowanie
349*

od **

**

**

cena za 100 g = 43.98 zł
2199*

cena za 100 g = 37.98 zł
1899*

**

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
6499*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
3599*

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
2249*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KOBIECE PIĘKNO

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

AQUAfemin® HYDRO HARMONY
Składniki produktu korzystnie działają na: 
usuwanie wody, redukowanie cellulitu 
wodnego, wspomaganie odchudzania.

AQUAfemin® HYDRO HARMONY
Składniki produktu korzystnie wpływają na: 
wspieranie pracy wątroby, usuwanie metali 
ciężkich, równowagę hormonalną.

60 kapsułek / miesięczna kuracja 60 kapsułek / miesięczna kuracja

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

Producent:
NUTROPHARMA®

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
3999*

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lactovaginal_95x74_DRUK.pdf   1   22/06/2018   12:13

cena za opakowanie
3399*

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
6399*

SUPLEMENT DIETY

Ultra-delikatny
O Właściwościach
Antybakteryjnych Nawilżajacy Łagodzący Przeciwgrzybiczy

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

Płyny ginekologiczne 
do higieny intymnej, 
250 mlcena za 100 ml = 6.00 zł

1499*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
3099*
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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

Omegamed Optima
30 kapsułek DHA
30 kapsułek optima 

Omegamed
Optima FORTE
90 kapsułek DHA
30 kapsułek optima

Omegamed OptimaOmegamed Optima OmegamedOmegamed Optima

SUPLEMENT DIETY

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 = 63.30 zł
1899*

cena za 100 ml = 37.98 zł
1899*

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*

cena za 100 ml = 19.99 zł
2399*

cena za 100 ml = 19.99 zł
2399*

cena za 100 ml = 22.49 zł
2699*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
1999*

Gardimax Herball
24 pastylki

Gardimax Herball Junior
24 pastylki

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

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.W skazania 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.

cena za opakowanie
6499*

cena za opakowanie
9499*

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.

ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUPLEMENTY DIETY W PRZYSTĘPNYCH CENACH

iana®

Krople do oczu
Intensywnie nawilżające 
0,3% HA

10 ml

iana®

Krople do oczu
Nawilżające 0,1% HA

10 ml

iana®

Krople do oczu
Łagodzące podrażnienia

10 ml

SkrzypStrong®

suplement diety
Poprawia kondycję 
włosów, skóry 
i paznokci

30 tabletek
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam
suplement diety
Z witaminą C i D na ząbki, kości, odorność
3 lizaki + prezent

Omega3Forte
suplement diety
Źródło kwasów 
tłuszczowych

60 kapsułek

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUPLEMENTY DIETY W PRZYSTĘPNYCH CENACH

iana®

Krople do oczu
Intensywnie nawilżające 
0,3% HA

10 ml

iana®

Krople do oczu
Nawilżające 0,1% HA

10 ml

iana®

Krople do oczu
Łagodzące podrażnienia

10 ml

SkrzypStrong®

suplement diety
Poprawia kondycję 
włosów, skóry 
i paznokci

30 tabletek
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam
suplement diety
Z witaminą C i D na ząbki, kości, odorność
3 lizaki + prezent

Omega3Forte
suplement diety
Źródło kwasów 
tłuszczowych

60 kapsułek

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUPLEMENTY DIETY W PRZYSTĘPNYCH CENACH

iana®

Krople do oczu
Intensywnie nawilżające 
0,3% HA

10 ml

iana®

Krople do oczu
Nawilżające 0,1% HA

10 ml

iana®

Krople do oczu
Łagodzące podrażnienia

10 ml

SkrzypStrong®

suplement diety
Poprawia kondycję 
włosów, skóry 
i paznokci

30 tabletek
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam
suplement diety
Z witaminą C i D na ząbki, kości, odorność
3 lizaki + prezent

Omega3Forte
suplement diety
Źródło kwasów 
tłuszczowych

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
6499*

cena za opakowanie
6499*

cena za opakowanie
3299* **

cena za opakowanie
599*

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SUPLEMENTY DIETY W PRZYSTĘPNYCH CENACH

iana®

Krople do oczu
Intensywnie nawilżające 
0,3% HA

10 ml

iana®

Krople do oczu
Nawilżające 0,1% HA

10 ml

iana®

Krople do oczu
Łagodzące podrażnienia

10 ml

SkrzypStrong®

suplement diety
Poprawia kondycję 
włosów, skóry 
i paznokci

30 tabletek
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam
suplement diety
Z witaminą C i D na ząbki, kości, odorność
3 lizaki + prezent

Omega3Forte
suplement diety
Źródło kwasów 
tłuszczowych

60 kapsułek

AL
TA

/0
12

/0
1-

20
18

Altacet**
żel, 75 g

Flexinovo
30 tabl.

Futuro
stabilizator stawu łokciowego 
z wkładką, rozmiar M

Futuro
stabilizator stawu łokciowego 
z wkładką, rozmiar L

ALTACET x 75 g żel. Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  
i spowodowanych oparzeniami I°. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, 
uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 
10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 
1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa

cena za 100 g = 19.99 zł
1499*

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za 100 ml = 239.90 zł
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.

ZADBAJ O ZDROWIE I WITALNOŚĆ

Actiferol Fe
Start
bioprzyswajalne
żelazo 7 mg

Actiferol Fe
bioprzyswajalne
żelazo 15 mg

*Actiferol zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Stopniowo uwalnia się w dwunastnicy,
nie powodując podrażnienia żołądka, dzięki temu jest bardzo dobrze tolerowany.

cena za opakowanie
1449*

cena za opakowanie
2299*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

cena za 100 ml = 13.20 zł
3299*

cena za 100 ml = 12.80 zł
3199*

cena za 100 ml = 13.20 zł
3299*

SU
PL

EM
EN

TY
 D

IE
TY

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
4799*

Magleq B6 Max
wysokiej jakości magnez w postaci naturalnej, 
łatwo przyswajalnej soli - cytrynianu magnezu, 
50 tabl.

Vigor Up Fast
20 tabl.

cena za opakowanie
2699*

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.

TWOJA DOMOWA APTEKA

SACHOL AFTIGEL. Łagodzi bolesne objawy, sprzyja odnowie nabłonka. 1 tubka o pojemności 12ml. Wskazania: Wyrób medyczny 
przydatny w leczeniu aft, aftowego zapalenia jamy ustnej i mikrozmian w jamie ustnej wywołanych na przykład przez stałe lub ru-
chome protezy bądź aparaty ortodontyczne. Skład: Ksyloglukan (Tamarindus indica), heterozydy (Centella asiatica), polisacharydy 
( Aloe vera), wyciąg z Zantoxylum bungeanum, witamina E, karboksymetylobetaglukan, gliceryna roślinna, woda, maltodekstryny, 
poliwinylopirolidon, karboksymetyloceluloza, naturalny aromat miętowy, etoksylowany uwodorniony olej rycynowy, kwas 
ccytrynowy, sorbinian potasu benzoesan sodu, sól sodowa EDTA, sukraloza,aspartam, acesulfam K. Ostrzeżenia: Nie stosować w 
przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Przechowywać  w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Podmiot odpowiedzialny: Labomar Srl Via N. Sauro 35 l lstrana (TV), Dystrybutor: Valeant Sp. z o.o. sp.j.

WYRÓB MEDYCZNY

PIERWSZY RATUNEK NA AFTY

cena za 100 ml = 166.58 zł
1999*

**

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
1699*

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 

cena za opakowanie
2799*

Melatonina LEK-AM**
30 tabl., dostępne dawki:  tabletki 1 mg, 3 mg, 5 mg

MELATONINA LEK-AM 
Nr 1 w Polsce na sen

Melatonina, skład: 1 tabletka Melatoniny LEK-AM zawiera 1,3 lub 5 mg melatoniny. Wskazania: Lek Melatonina LEK-AM 
stosowany jest wspomagająco w: zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w zaburzeniach 
snu związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową, 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. Opakowanie: 1 mg - 90 tabletek, 3 mg - 14 tabletek i 60 tabletek, 5 mg - 30 
tabletek. Sposób użycia: W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych: 2 mg do 3 mg melatoniny raz na 
dobę po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając od pierwszego dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni po 
zakończeniu podróży. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1 mg do 5 mg na 
dobę, na godzinę przed snem. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować 
od 0,5 mg do 5 mg raz na dobę około godziny 21:00-22:00. Dawkowanie to dotyczy też długotrwałego przyjmowania leku. 
Działanie leku obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie 2 tygodni od przyjmowania leku. Podmiot odpowiedzialny: 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul 0strzykowiza 14A 05-170 Zakroczym

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*

ENTEROL**
10 szaszetek

ENTEROL**
10 kapsułek

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
2099*

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
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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

NICORETTE® FRUIT Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem 
stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Fruit należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku 
poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.  NICORETTE® COOLMINT Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów 
odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie 
u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.  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.

NICORETTE® FRUIT Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem 
stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Fruit należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku 
poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.  NICORETTE® COOLMINT Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów 
odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie 
u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.  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.

cena za 100 ml = 83.30 zł
2499*

cena za 100 ml = 130.65 zł
2299*

cena za 100 ml = 59.98 zł
2399*

NICORETTE®
COOL BERRY**

NICORETTE®
FRUIT**

NICORETTE®
COOLMINT**cena za opakowanie

1299*

cena za opakowanie
999*

SUPLEMENT DIETY

OCZYSZCZANIE NAWILŻANIE OCHRONA
REGENERACJA

Cetaphil EM Emulsja micelarna 
do mycia, 250 ml

Cetaphil EM Emulsja micelarna 
do mycia z pompką, 236 ml

Cetaphil MD Dermoprotektor 
Balsam do twarzy i ciała, 250 ml

Cetaphil MD Dermoprotektor 
z pompką, 236 ml

Cetaphil DA Ultra, 85 g

Cetaphil PS Lipoaktywny 
Krem nawilżający, 100 g

cena za 100 ml = 18.00 zł 
4499*

cena za 100 ml = 18.00 zł 
4499*

cena za 100 g = 47.05 zł 
3999*

cena za 100 ml = 19.06 zł 
4499*

cena za 100 ml = 19.06 zł 
4499*

cena za 100 g = 40.99 zł 
4099*

cena za opakowanie
8499*

cena za 100 ml = 34.65 zł
2599*

L'BIOTICA
Skrzyp Polny + Vit. B Complex, 
30 kaps.

L'BIOTICA
Biotyna + Mineral Complex, 
30 kaps.

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
5699*
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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

Bepanthen®  
Sensiderm krem 
20g, 50g

L.P
L.M

KT
.11

.20
16

.44
48

Bepanthen Sensiderm krem łagodzi świąd i zaczerwienienie skóry towarzyszące atopowemu zapaleniu skóry, egzemie czy skórnym 
reakcjom alergicznym. Działanie przeciwświądowe zapewniają lipidy LLT, które dzięki strukturze podobnej do fizjologicznych lipidów 
skórnych, mogą się dokładnie wpasować w uszkodzoną barierę ochronną skóry i ją odbudować.
Bepanthen Sensiderm krem to produkt bezpieczny do stosowania od pierwszego dnia życia. Nie zawiera sterydu.

Sensiderm krem 

0123  
Wyrób medyczny

Esencja Mineralna
Oils Therapy Expert
180 g

z Drzewa Herbacianego
Naturalny Olejek Eteryczny 
10 ml

Pichtowy
Naturalny Olejek Eteryczny 
10 ml

Naturalna aromaterapia
100% Naturalne olejki eteryczne

oraz oleje do pielęgnacji skóry

Dostępne także inne rodzaje.NOWOŚĆ!

cena za opakowanie
4899*

cena za opakowanie
4699*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
799*

cena za opakowanie
649*

cena za 100 ml = 9.33 zł
2799*

cena za 100 ml = 259.90 zł
2599*

cena za 100 ml = 16.99 zł
1699*

cena za 100 ml = 119.90 zł
1199*

cena za 100 g = 13.88 zł
2499*

cena za 100 ml = 119.90 zł
1199*

Stany zapalne jamy 
ustnej i dziąseł

Dentosept, 4,55 g/5 ml, płyn do stosowania w  jamie ustnej. 100 ml produktu zawiera: wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: 
koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory dębu (Quercus spp.), liścia szałwii (Salvia offi cinalis L.), ziela arniki (Arni-
ca montana L.), kłącza tataraku (Acorus calamus L.), ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.), ziela tymianku (Thymus 
spp.) (2/2/2/1/1/1/1). Ekstrahent: etanol 70% (V/V). Zawartość etanolu 60–70 % (V/V). Wskazania: lek tradycyjnie stosowany
w zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym w zapaleniu języka), powierzchniowym zapaleniu przyzębia, jako środek ściągający, 
przeciwbakteryjny i przeciwzapalny, w skłonności do krwawienia z dziąseł i pomocniczo w parodontozie jako środek ściągający. 
Produkt przeznaczony do stosowania tradycyjnego w wymienionych wskazaniach, a  jego skuteczność opiera się wyłącznie 
na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Przeciwwskazania: uczulenie na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny 
astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae), miętę, korę dębu, liść szałwii, kłącze tataraku, tymianek lub któ-
rykolwiek ze składników leku. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A. , Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą. 

cena za 100 g od 99.98 zł
2299*

od

**

Viscoplast 
Sportowy
zestaw plastrów, 15 szt.

Viscoplast 
Turystyczny
zestaw plastrów, 24 szt.

Viscoplast 
Wrażliwa Skóra
zestaw plastrów, 24 szt.
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SPRZĘT MEDYCZNY

Veroval EKG BPM
ciśnieniomierz do pro� laktyki udarów 
mózgu

Veroval BPM Wirst 
ciśnieniomierz nadgarstkowy

cena za 1 szt.
54999*

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 ciśnieniomierzVeroval Compact BPU 22 
ciśnieniomierz naramienny

cena za 1 szt.
9999*

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

cena za 1 szt.
8099*

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

cena za 1 szt.
22999*

Microlife A6 BT

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

Pasta del Capitano
wodny irygator dentystyczny, 3 poziomy 
regulacji mocy, w komplecie końcówki,
wygodny, przenośny zbiornik 700 ml

PiC Solution Air Cube
inhalator tłokowy, szybki i efektywny,  
w komplecie: maska dla dorosłych i dzieci, ustnik, 
końcówka donosowa, komora nebulizacyjna

cena za 1 szt.
13999*

cena za 1 szt.
15999*

99

Mediblink 2 w 1
aspirator do nosa, łatwe odciąganie wydzielin 
z nosa dziecka (także dla niemowląt), zawiera 
2 silikonowe nasadki, nie zawiera BPA

Microlife A2 Basic
ciśnieniomierz automatyczny
z detektorem arytmii, 1 szt.

cena za 1 szt.
12499*

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

cena za 1 szt.
10999*

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

cena za 1 szt.
11999*

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

cena za 1 szt.
7999*

cena za 1 szt.
3799*

cena za 1 szt.
9499*

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*

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

cena za 1 szt.
11499*
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STREFA PREMIUM

cena za opakowanie
2399*

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

STREPSILS INTENSIVE 24 TABL. Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na � urbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ) lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po innych NLPZ, u pacjentów przyjmujących inne NLPZ, w tym COX-2, u pacjentów, u 
których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, a także w III trymestrze ciąży oraz z ciężką niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt 
Benckiser (Poland) S.A.

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

Strepsils Intensive**
lek o silnym działaniu przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym w leczeniu gardła, 24 tabl.cena za 100 ml = 13.32 zł

999*
Biała Perła Whitening
pasta do zębów o smaku cynamonu,
75 ml

cena za 100 ml = 15.99 zł
1599*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
1499*
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