
** 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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Jak zachować młody
wygląd skóry i włosów

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

Zdrowe i mocne włosy
u mężczyzn

str. 3

MAXON ACTIVE, 25 MG tabletki. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Sildena� lum. Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: 1 tabletka zawiera 25 mg syldena� lu w postaci syldena� lu cytrynianu. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania do stosowania: do stosowania u dorosłych 
mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego MAXON ACTIVE niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldena� lu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldena� lu z lekami uwalniającymi tlenek 
azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldena� lu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych 
przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldena� lu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy MAXON 
ACTIVE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z 
wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldena� lu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami 
degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldena� lu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów. DIP 
RILIF ŻEL 50 G, Skład: 1 g żelu zawiera: substancje czynne: ibuprofen 50mg, mentol 30mg oraz substancje pomocnicze: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona. Wskazania: do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego w: bólach reumatycznych, w tym bólach 
stawów spowodowanych zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bólach pleców, lumbago (postrzale), bólach mięśniowych, bólach w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach; bólu i obrzęku wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.
Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, astma, ciąża, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 stycznia 45D, 02-146 Warszawa. FLEGAMINA O SM. MALIN. 4MG/5ML 120 ML, Skład: Substancją czynną syropu Flegamina o smaku malinowym jest bromoheksyny 
chlorowodorek. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, glukoza jednowodna, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, koszenila, aromat malinowy, etanol 96%, woda oczyszczona. Wskazania: Syrop o smaku malinowym Flegamina przeznaczony jest do stosowania w przypadku ostrych i przewlekłych 
chorób dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję zawartą w leku; nietolerancji niektórych cukrów. Nie należy stosować u dzieci poniżej 7. roku życia, ze względu na 
zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania w pierwszym trymestrze ciąży oraz w okresie laktacji (przed ewentualnym zastosowaniem konieczna jest konsultacja lekarska). Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

leczenie zaburzeń erekcji, 
4 tabl. 

Maxon Active**

cena za opakowanie
3199*

cena za 100 g = 23.98 zł
1199* Dip Rilif**

lek o miejscowym działaniu 
przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym, żel 50 g

DX 2
specjalistyczne szampony 
dla mężczyzn, różne rodzaje, 
150 ml

cena za 100 ml = 10.83 zł
1299* Flegamina**

syrop ułatwiający 
odkrztuszanie, smak 
malinowy, 120 ml cena za 100 ml = 14.66 zł

2199*



** 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.

ZDROWA I ZADBANA

więcej dowiesz się na health-watch.pl

ESTE – KOLAGENOWA UCZTA DLA TWOJEJ SKÓRY
W miesiącach zimowych nasza skóra jest wyjątkowo wrażliwa 
i narażona na działanie czynników drażniących, takich jak mróz, wiatr 
czy suche, ogrzewane powietrze w pomieszczeniach. To czas, kiedy 
szczególnie powinniśmy zatroszczyć się o jej kondycję, zarówno od 
zewnątrz, jak i od wewnątrz. Codzienna porcja odżywczych składników, 
takich jak kolagen, witamina C, kwas hialuronowy i biotyna, pozwoli 
cieszyć się nawilżoną, elastyczną i młodzieńczą skórą nawet wtedy, 
kiedy brakuje słońca i ciepła. Staw czoła zimie z promienną cerą, 
dostarczając jej odpowiedniej suplementacji i bądź gotowa na wiosnę!

SUPLEMENT DIETY

Zenella Med
do stosowania w infekcjach intymnych, 14 tabl. 

Urofuraginum Max** 
tabletki do stosowania w zakażeniu dolnych dróg 
moczowych, 30 szt. 

Scholl
pilniki elektroniczne, kolor różowy lub niebieski, 
1 szt.  

Scholl GelActiv dla kobiet
wkładki do obuwia codziennego i do pracy

Gynoxin Optima**
leczy zakażenia intymne, 3 kaps.

Este Synergy
kompozycja kolagenu, kwasu hialuronowego 
wzbogaconych witaminami C i E, cynkiem 
oraz biotyną, 28 shotów 

Scholl Legs
rajstopy uciskowe 60 DEN, różne rozmiary 

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
9999*

GYNOXIN OPTIMA 3 KAPS. DOPOCHWOWE, Skład: Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). 1 kapsułka dopochwowa zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu.Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217). Wskazania: Lek Gynoxin Optima stosuje się w drożdzycy błon śluzowych narządów płciowych: grzybicze zapalenie pochwy,grzybicze 
zapalenie sromu,upławy. Przeciwwskazania: Leku Gynoxin Optima nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa UROFURAGINUM MAX 30 SZT., tabletki do stosowania w zakażeniu dróg moczowych 30 szt. Substancja czynna: Furagina. Dawka: 50 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą, w pierwszym trymestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względ u na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, u dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/ min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Consumer HealthCare S.A., ul. Starościańska 33 95-080, Tuszyn., NIZORAL, leczniczy szampon przeciwłupieżowy 60 ml. Substancja 
czynna: Ketokonazol. Dawka: 20 mg/g. Postać: Szampon leczniczy. Wskazania: Lek Nizoral wskazany jest w leczeniu i pro� laktyce 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 którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

Este Synergy
kompozycja kolagenu, kwasu hialuronowego 
Este Synergy
kompozycja kolagenu, kwasu hialuronowego 
Este Synergy
wzbogaconych witaminami C i E, cynkiem 

cena za opakowanie

cena za 1 szt.
11099*

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
4799*
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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.

ZDROWY I ZADBANY

więcej dowiesz się na health-watch.pl

Problem łysienia dotyka dużej liczby mężczyzn, stanowi przyczynę 
kompleksów oraz powód wielu wizyt u lekarzy różnych specjalności. 
Niestety, wypadaniu włosów sprzyja wysoki poziom testosteronu, 
męskiego hormonu płciowego, dlatego tak trudno go uniknąć. Aby 
powstrzymać łysienie, należy dostarczyć do organizmu substancje 
sprzyjające wzrostowi włosów - kolagen, aminokwasy, siarkę, witaminy 
oraz biotynę. Taki kompleksowy skład pozwala pobudzić porost nowych 
włosów i zapomnieć o przykrym problemie.

HAIRVITY - POWIEDZ STOP MĘSKIEMU ŁYSIENIU

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

Hairvity Men
na wspomaganie zdrowego wyglądu włosów 
oraz skóry głowy, 60 kaps. 

Durex Invisible
prezerwatywy, 10 szt. 

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
5449*

Olimp Żeń-szeń Vita Complex
wspomaga witalność organizmu, 
30 kaps. 

Menmag
składniki preparatu uzupełniają dietę w magnez, 
30 tabl. 

Vitotal Dla Mężczyzn
zestaw witamin i minerałów dla mężczyzn, 
30 tabl.  

Scholl GelActiv  
wkładki do obuwia dla mężczyzn

Nizoral**
leczniczy szampon przeciwłupieżowy, 60 ml

GYNOXIN OPTIMA 3 KAPS. DOPOCHWOWE, Skład: Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). 1 kapsułka dopochwowa zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu.Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217). Wskazania: Lek Gynoxin Optima stosuje się w drożdzycy błon śluzowych narządów płciowych: grzybicze zapalenie pochwy,grzybicze 
zapalenie sromu,upławy. Przeciwwskazania: Leku Gynoxin Optima nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa UROFURAGINUM MAX 30 SZT., tabletki do stosowania w zakażeniu dróg moczowych 30 szt. Substancja czynna: Furagina. Dawka: 50 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą, w pierwszym trymestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względ u na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, u dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/ min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Consumer HealthCare S.A., ul. Starościańska 33 95-080, Tuszyn., NIZORAL, leczniczy szampon przeciwłupieżowy 60 ml. Substancja 
czynna: Ketokonazol. Dawka: 20 mg/g. Postać: Szampon leczniczy. Wskazania: Lek Nizoral wskazany jest w leczeniu i pro� laktyce 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 którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

cena za opakowanie
4699*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
3199*

cena za 100 ml = 53.32 zł
3199*

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

**

cena za opakowanie
1499*

*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

*

Microlife NEB 200
inhalator tłokowy o wysokiej wydajności, przeznaczony dla całej rodziny. 
Charakteryzuje się szybkim procesem inhalacji oraz niewielkimi rozmiarami 
cząsteczek rozpylanego leku,  zasysane z zewnątrz powietrze umożliwia tworzenie 
się mgiełki inhalacyjnej o bardzo małych cząsteczkach, zasysanie powietrza z 
zewnątrz powoduje dodatkowe zwiększenie prędkości inhalacji

cena za opakowanie
2599*

**

cena za 1 szt.
9999*

*Dotyczy uczucia ucisku w zatokach spowodowanego nagromadzoną wydzieliną i obrzękiem błony śluzowej. 
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®
mad dzieli ą i ob kie  bło  ślu j

ELIMINUJE UCISK*

HW_01_Sudafed_Tabs_95x74mm.pdf   1   19/12/2017   10:46

**
cena za opakowanie
1799*

ISL/2017/36 WYRÓB MEDYCZNY

1 pastylka zawiera 80 mg wodnego wyciągu z  porostu islandzkiego 
(0,4–0,8:1) Substancje zawarte w  Isla® działają jak balsam na podrażnioną błonę śluzową gardła 
i krtani – powlekają błonę śluzową, chroniąc ją przed dalszym wpływem szkodliwych czynników.

1 pastylka zawiera 80 mg wodnego wyciągu z  porostu islandzkiego 
cena za opakowanie
1599*

1 pastylka zawiera 80 mg wodnego wyciągu z  porostu islandzkiego 
cena za opakowanie
1499*

cena za 100 ml = 99.93 zł
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.

NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU

Septinum 
30 tabl.do ssania

WYRÓB MEDYCZNY

30 tabl.do ssania

WYRÓB MEDYCZNY

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1899* **

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1599*

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 9.16 zł
1099*

od
cena za 100 g od 6.66 zł
999*

od

**

cena za 100 ml = 23.99 zł
2399*

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.

** **

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

WSPOMAGAJ ODPORNOŚĆ

U NAS TO RUTYNA!

Rutinoscorbin
150 tabletek

*W zakażeniach wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa. ących alkohol)Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera 25 mg 
rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). Wskazania do stosowania: W stanach niedoboru 
kwasu askorbowego. W stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa). Pomocniczo w nad-
miernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszej. Przeciwwskazania: 
NNadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowey lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gro-
madzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie.  
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016. 

• Profilaktycznie
• Przy pierwszych objawach
   przeziębienia i grypy*

• Po chorobie*

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY 

Wspiera odporność, 
witalność i wytrzymałość, 
30 tabl.

Max CynkMax Vita C 1000 Multiwitamina
Wspomaga zdrowie 
skóry, mocne paznokcie 
i włosy, 30 tabl.

Wspiera układ nerwowy 
i odpornościowy, 
15 kaps.

SUPLEMENTY DIETY 

Groprinosin (Inosinum pranobexum): Gropri-
nosin, 500 mg, tabletki: 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 pra-
nobeks. Substancje pomocnicze o znanym 
działaniu: sacharoza, metylu parahydroksy-
benzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, 
glicerol, etanol 96%. Przejrzysty, bezbarwny 
lub różowawy syrop o smaku i zapachu mali-

nowym. Groprinosin Max 250 mg/ml, krople doustne, roztwór: 1 ml roztworu zawiera 250 mg 
inozyny pranobeks. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksyben-
zoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Przejrzysty, bezbarwny roztwór o charakterystycznym 
zapachu. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracają-
cych infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych 
przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na sub-
stancję 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 odpowiedzialny: Gedeon Richter 
Polska Spółka z o.o., ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

cena za opakowanie
799*

cena za opakowanie
1499*

**

20 kapsułek

Lactobacillus rhamnosus GG:
– o korzystnym działaniu potwierdzonym w licznych badaniach klinicznych
– który to szczep zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego związanych z antybiotykoterapią
Zawartość szczepu bakterii Lactobacillus rhamnosus: 6 mld w jednej kapsułce.
Przeznaczony dla: dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl L.P
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20 kapsułek

Lactobacillus rhamnosus GG:
– o korzystnym działaniu potwierdzonym w licznych badaniach klinicznych
– który to szczep zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego związanych z antybiotykoterapią
Zawartość szczepu bakterii Lactobacillus rhamnosus: 6 mld w jednej kapsułce.
Przeznaczony dla: dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl L.P
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cena za opakowanie
3599*

cena za opakowanie
499*

cena za opakowanie
499*

cena za opakowanie
799*

SUPLEMENT DIETY

OLEJ 
Z PESTEK DYNI
tłoczony na zimno

250 ml

OLEJ 
Z OSTROPESTU
tłoczony na zimno

250 ml

OLEJ 
SEZAMOWY
niera�nowany

250 ml

OLEJ 
LNIANY

tłoczony na zimno
250 ml

OLEJ 
RZEPAKOWY

tłoczony na zimno
500 ml

cena za 100 ml = 12.00 zł
2999*

cena za 100 ml = 6.00 zł
1499*

cena za 100 ml = 5.20 zł
1299*

cena za 100 ml = 2.60 zł
1299*

cena za 100 ml = 6.40 zł
1599*

nowym. Groprinosin Max 250 mg/ml,
cena za opakowanie
1999*

od

** **

6



** 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

*Na podstawie badania in-vitro SORL 50034/01, 2018. 
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/2019-01/28

Nurofen® Express  Forte

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
699*

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
1299*

**

**

**

**

cena za opakowanie
549*

cena za 100 g= 10.99 zł
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.

KOBIECE PIĘKNO

Zestaw witamin i składników mineralnych wzbogacony 
o ekstrakt z żurawiny skomponowany specjalnie 
z myślą o kobietach w ciąży i matkach 
karmiących piersią.

W trosce o zdrowie Twoje 
i Twojego maluszka

Gold-Vit® 
dla kobiet 
30 tabletek

Femaltiker®
zawiera formułę Lactanell, która skutecznie zwiększa ilość mleka*. 
Słód jęczmienny oraz beta-glukan zawarte w formule Lactanell 
wspomagają proces laktacji, a melisa łagodzi objawy stresu, który 
towarzyszy mamom karmiącym. Skuteczność Femaltiker została 
potwierdzona w badaniu klinicznym. * Breastfeeding Medicine. Mar 2016, 11(2): A-3-A-75.

Producent:
NUTROPHARMA®

Naturalny
sposób

na udane
karmienie
piersią!

Halier Fortesse Shampoo
szampon dla kobiet, 250 ml

Halier Fortesse Conditioner
odżywka dla kobiet, 150 ml

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
3149*

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
2699*

cena za 100 ml = 69.66 zł
10449*

cena za 100 ml = 44.00 zł
10999*

cena za opakowanie
3999*

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

W TROSCE O TWOJE DZIECKO

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

Skuteczność potwierdzona badaniami – wystarczy jedna aplikacja! Kompleksowe działanie – przeciw 
wszom i gnidom. Bardzo dobra tolerancja, bez podrażnień skóry. Nie zawiera neurotoksycznych insektycy-
dów. Nie wchłania się i łatwo zmywa z włosów. Ułatwia rozczesywanie włosów i wyczesywanie pasożytów. 
Bez ograniczeń wiekowych. Odpowiednia dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Podmiot odpowiedzialny: 
Dystrybutor SIROWA POLAND Sp. z o.o.

NYDA - aerozol 50ml 
+ grzebień do wyczesywania

NYDA express - aerozol 50ml 
+ grzebień do wyczesywania

NYDA plus - płyn 100ml 
aplikator + grzebień do 
wyczesywania

Junior-Angin 
lizaki na ból gardła, 
8 szt.

Junior-Angin** 
syrop na kaszel i ból gardła, 
100 ml

Junior-Angin** 
tabletki na ból gardła, 
24 szt.

SUPLEMENT DIETY

Junior-angin syrop dla dzieci. Unikalna propozycja 2 w 1: na drażniący kaszel i ból gardła. Dla dzieci już od 1 roku życia. 
Nowy, wyjątkowy czereśniowy smak! Wskazania do zastosowania: w suchym, drażniącym kaszlu, bólu gardła oraz w przypadku 
podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, towarzyszącym przeziębieniom. Przeciwskazania: nadwrażliwości na 
którykolwiek ze składników preparatu, nietolerancja substancji słodzącej maltitolu2. Junior-angin, tabletki na gardło 
dla dzieci o smaku truskawkowym, 24 tabletki na gardło do ssania. Skład: porost islandzki, pantotenian wapnia, glukonian 
cynku, sacharoza, syrop skrobiowy, kwas winowy, aromat truskawkowy i koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew). 
Wskazania do zastosowania: ochrona błony śluzowej jamy ustnej i gardła, szczególnie przy bólu gardła. Stosowanie: Dorośli i 
dzieci od 4. roku życia: w razie potrzeby co 2-3 godziny jedna tabletka do ssania na gardło junior-angin; nie należy przekraczać 
dawki 3 tabletek dziennie. Może być stosowany przez dzieci powyżej 4. roku życia, które potra� ą bezpiecznie ssać tabletkę. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Wyrób medyczny CE, Powiadomienie Prezesa o 
wyrobie medycznym 03.03.2011. Wytwórca: MCP International S.A. 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1399*

cena za 100 ml = 19.99 zł
1699*

cena za 100 ml = 22.49 zł
2699*

cena za 100 ml = 16.99 zł
1699*

cena za 100 ml = 59.98 zł
2999*

cena za 100 ml = 37.99 zł
3799*

cena za 100 ml = 59.98 zł
2999*

**

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

Cebion, witamina C 
w kroplach dla dzieci

cena za 100 ml = 66.63 zł
1999* **

**
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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

Therm Line® man

60 tabletek

SUPLEMENT DIETY

ZAWIERA UNIKALNY 
KOLAGEN FORTIGEL®,

KTÓRY WCHŁANIA SIĘ AŻ W 95%

POSTAW NA SPRAWNE STAWY

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

Nr.1
wPolsce*

Tri-Mag B6

30 tabletek

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

Testomag

30 tabletek

SUPLEMENT DIETY

Therm Line® man

60 tabletek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
7599*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
3159*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
749*

**

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
7199*

cena za opakowanie
3999*

Olimp Gold-Vit 
Dla Mężczyzn 
30 tabl. 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.

ZADBAJ O ZDROWIE I WITALNOŚĆ

Mieszanka 
Witalna®
Jabłko z cynamonem.
(200 g)

Erytrytol
Słodzik zero kalorii.
(400 g)

Guaranax

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

Gold-Lecytyna 
1200
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1699*

cena za 100 g = 4.00 zł
799*

cena za 100 ml = 3.75 zł
1499*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
5199*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
3899*

cena za opakowanie
1099*

Doppelherz Aktiv 
Na Włosy + Biotyna 
30 kaps.

Doppelherz Aktiv 
Na prostatę Forte 
30 kaps.

Doppelherz Aktiv 
Lifting Complex 
30 kaps.

Doppelherz Aktiv 
Magnez-B6 Forte
30 tabls.

Doppelherz Aktiv 
Koenzym Q10 Forte 
60 kaps.

Doppelherz Aktiv 
Dla mężczyzn 
3 0 kaps.

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

SOK Z ALOESU
100% sok z owoców
1000 ml

SUPLEMENTY DIETY

SOK Z ALOESU
100% sok z owoców
1000 ml

SUPLEMENTY DIETYcena za 100 ml = 3.00 zł
2999*

Molekin Osteo 
60 tabl. powl.

Molekin
D3+K2
30 tabl. powl.

Molekin D3 
2000 j.m.
Op. promocyjne
90+30 gratis
120 tabl. powl.

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
2599*

SUPLEMENTY 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.

TWOJA DOMOWA APTECZKA
USP_2017_196 MODULY-HW-95x74mm_XENNA EXTR COMF10TAB.pdf   1   10/11/2017   13:56USP_2018_007 MODULY HW 03_95x74mm_ELEKTROLITY-7.pdf   1   15/01/18   12:42

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY 

2KC Xtreme2KC
Przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia, 12 tabl.

Wspomaga procesy 
fizjologiczne po 
spożyciu alkoholu, 12 tabl.

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1599*

Nervocalm Forte 
pomaga zmniejszyć napięcie 
nerwowe, pomaga zredukować 
napięcie nerwowe, 20 tabl. 

SOK Z ALOESU
100% sok z owoców
1000 ml

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
1399*

**

DO  OSŁONY
    ŻOŁĄDKA

NA ZGAGĘ

Alugastrin, 1,02 g/15 ml, zawiesina doustna; Alugastrin, 340 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład zawiesiny: Każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g dihydroksyglinowo-
-sodowego węglanu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Skład tabletki: Każda 
tabletka zawiera 340 mg dihydroksyglinowo-sodowego węglanu. Wskazania: Objawowo: w nadkwaśności soku żołądkowego, w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka 
i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne), w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

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
1699*

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

ZADBAJ O ZDROWIE I CIAŁO

cena za opakowanie
5099*

cena za opakowanie
7499*

cena za opakowanie
7499*

cena za 100 ml od 15.00 zł 
1599*

od

Nicorette Spray** 
spray, 150 dawek

Nicorette Freshmint 2 mg** 
gumy, 105 szt.

Nicorette Classic 4 mg** 
gumy, 105 szt.

NICORETTE SPRAY 150 DAWEK 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 którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. NICORETTE FRESHMINT 2 MG 105 GUM. Jedna guma do 
żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 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. NICORETTE CLASSIC GUM 4 mg x 105 gum. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako 
substancję czynną 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 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.

ULGA DLA TWOICH OCZU
JAKOŚĆ, DZIAŁANIE, BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZNE DLA SOCZEWEK!
można stosować

aż 90 dni po otwarciu

cena za 100 ml = 179.90 zł
1799*

cena za 100 ml = 219.90 zł
2199*

cena za 100 ml = 179.90 zł
1799*

cena za 100 ml = 18.64 zł
4399*

cena za 100 ml = 18.22 zł
4299*

cena za 100 ml = 12.49 zł
1499*

cena za 100 ml = 12.49 zł
1499*

cena za opakowanie
4599*
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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
1299*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
2699*

cena za 100 ml = 93.30 zł
2799*

cena za 100 ml = 21.32 zł
1599*

cena za 100 ml = 26.65 zł
1599*

cena za 100 ml = 36.65 zł
2199**

cena za 100 ml = 26.65 zł
1599**

cena za 100 ml = 36.65 zł
21

cena za 100 ml = 33.32 zł
1999*

cena za 100 ml = 14.65 zł
1099**

cena za 100 ml = 18.65 zł
1399**

cena za 100 ml = 21.32 zł
1599*

cena za 100 ml = 17.32 zł
1299*

cena za 100 ml = 11.99 zł
899*

Biała Perła
Krystaliczna Biel  
wybielająca pasta 
do zębów, 75 ml

SCHOLL  
KREM NA POPĘKANE 
PIĘTY, 60 ML

SCHOLL  
KREM POPĘKANE 
PIĘTY ACTIV REPAIR 
K+, 60 ML

SCHOLL  
KREM REGENERUJĄCY 
DO SUCHEJ SKÓRY, 
60 ML

SCHOLL  
KREM NAWILŻAJĄCY 
DO STÓP I PAZNOKCI, 
60 ML

Biała Perła
Biel  i ochrona
wybielająca pasta 
do zębów, 75 ml

Biała Perła
Dla palaczy  
wybielająca pasta 
do zębów, 75 ml

Biała Perła
System 10 dni  
zestaw wybielający 
do zębów, 1 szt.

cena za opakowanie
6999*

cena za 100 ml = 23.99 zł
1799*

cena za opakowanie
69

cena za 100 ml = 23.99 zł

*

cena za 100 ml = 23.99 zł
1799* **

cena za 100 ml = 22.65 zł
1699*
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SPRZĘT MEDYCZNY

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
3299*

cena za 1 szt.
13999*

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

Diagnostic PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny. 
Funkcja wykrywania migotania przedsionków 
w celu zapobiegania udarowi mózgu, 1 szt.

cena za 1 szt.
16999*

cena za 1 szt.

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

cena za 1 szt.
14999*

cena za 1 szt.

11999*

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

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

cena za 1 szt.

15999*

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

cena za 1 szt.
14999*

cena za 1 szt.
4499*

cena za 1 szt.
44

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

Diagnostic DM-200 IHB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny, 
idealny model podczas podróży, 1 szt.

cena za 1 szt.
9399*

cena za 1 szt.
93
cena za 1 szt.

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

cena za 1 szt.
8999*89

Diagnostic Econstellation 
+ mgiełka solankowa gratis
Inhalator wyposażony w innowacyjny nebulizator 
z regulacją wielkości cząsteczek. Idealny do 
zwalczania przeziębień, kataru, kaszlu, 1 szt.

cena za 1 szt.
10999*

Microlife BP B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, dwie zaawansowane 
i bardzo przydatne technologie: ”PAD”- wykrywa 
arytmię serca

Microlife BP B3 AFIB

cena za 1 szt.
18499*
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STREFA PREMIUM

** 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.

KETONAL® ACTIVE, 10 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.

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
2999*

od

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

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
999* Biovital Immuno 10 dni 

suplement diety wspomagający odporność 
organizmu, 10 saszetek

Ketonal active**
lek przeciwbólowy, 10 kaps. 
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