
** 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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BY HEALTH WATCHTM

TWOJE
ZDROWIE

lek przeciwbólowy  
i przeciwgorączkowy, 24  tabl.

Przywitaj wiosnę
w dobrej formie

WARTO PRZECZYTAĆ:

str. 4

APAP EXTRA 24 TABL., Paracetamolum 500,0 mg, Coffeinum  65 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy, w tym migrena, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne, kostno-stawowe, pooperacyjne i pourazowe. Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: 
gorączka, bóle gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub 
nerek. Zaburzenia rytmu serca. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Nie należy stosować u kobiet w I trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.,GRIPEX MAX, Paracetamolum 
500 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg,  Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka,katar, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-
stawowe). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy 
glukozo-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny:  US Pharmacia Sp. z o.o., 
CIRRUS DUO 6 KAPS. (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum). Każda tabletka zawiera 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku o natychmiastowym uwalnianiu oraz 120 mg pseudoefedryny chlorowodorku o przedłużonym uwalnianiu. Wskazania do stosowania: Cirrus Duo jest wskazany w leczeniu 
objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa (katar) oraz świąd nosa i spojówek. Cirrus Duo jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne 
cetyryzyny dichlorowodorku, jak i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie pseudoefedryny chlorowodorku. Przeciwwskazania: Cirrus Duo jest przeciwwskazany u pacjentów z: nadwrażliwością na substancje czynne, efedrynę, piperazynę lub jej pochodne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 
ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub ciężką postacią choroby niedokrwiennej serca; ciężką niewydolnością nerek; niewyrównaną nadczynnością tarczycy; ciężkimi zaburzeniami rytmu serca; guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy; jaskrą lub zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym; zatrzymaniem moczu; udarem 
mózgu w wywiadzie, grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu. Cirrus Duo jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących jednocześnie: dihydroergotaminę; inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), a także w ciągu dwóch tygodni po przerwaniu leczenia takimi lekami. Produkt leczniczy Cirrus 
Duo jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie należy stosować produktu Cirrus Duo w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.Podmiot odpowiedzialny: VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o.o./ VEDIM Sp. z o.o., ul. 
Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

Nie daj się przeziębieniu
– skuteczne leki str. 8

Apap Extra** 

cena za opakowanie
1199* Cirrus**

lek o przedłużonym 
uwalnianiu, wskazany 
w leczeniu objawów 
sezonowego i całorocznego 
zapalenia błony śluzowej 
nosa, 6 tabl. 

cena za opakowanie
2399* Gripex Max**

lek na nasilone objawy 
przeziębienia i grypy,  
20 tabl. 

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
2249* Olimp Gold-Vit C 

Forte 1000 mg
zawiera w składzie 
opatentowaną witaminę C 
nowej generacji, 30 kaps. 

SUPLEMENT DIETY



** 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.

PRZEZIĘBIENIE/ODPORNOŚĆ

*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: GlaxoSm thKline Consumer Hea thcare Sp. z o o. v. XI.2015. 

Orofar Max
30 pastylek

*

*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®

ELIMINUJE UCISK*

NAJSILNIEJSZE 
KAPSUŁKI 

NA PRZEZIĘBIENIE 
I GRYPĘ*

*Przy dawkowaniu 2 kapsułki. 2 kapsułki Theraau Total Grip zawierają maksymalną dostępną bez recepty dawkę substancji czynnych: Paracetamol 1000 mg + chlorowodorek 
fenylefryny 12,2 mg + gwajafenyzyna 200 mg. Zalecana jednorazowa dawka Theraau Total Grip to 2 kapsułki. Theraau Total Grip Każda kapsułka zawiera 500 mg 
paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady fenylefryny) oraz 100 mg gwajafenezyny. Kapsułki twarde. Wskazania do stosowania: 
Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie 
wywykrztuśne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem. Produkt Theraau Total Grip jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym 
kątem przesączania, guz chromochłonny nadnerczy. Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trójpierścieniowe 
leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony 
śśluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy.Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. IV.2017

Theraau Total Grip
16 kapsułek

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: 
Nadwrażliwość 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*

**

**

**
cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1799*

** **

**

cena za 100 ml = 23.99 zł
2399*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
2299*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

DOMOWA APTECZKA

**

**

**

cena za opakowanie
499*

cena za opakowanie
2599*

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

Lek przeciwbiegunkowy  rozpuszczający się 
w jamie ustnej bez popijania. 

®

**

cena za opakowanie
999*

Kreon® Travix – informacja o leku.
Nazwa produktu leczniczego. Kreon Travix  10 000 j  Ph Eur  lipazy  kapsułki dojelitowe  Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Pankreatyna
(Pancreatinum)  Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 kapsułka produktu Kreon Trav x zawiera jako substancję czynną 150 mg pankreatyny
(Pancreatinum) o aktywności  amylazy 8 000 j  Ph Eur  (j  BP)  lipazy 10 000 j  Ph Eur  (j  BP)  proteazy 600 j  Ph Eur  Postać farmaceutyczna. Kapsułka
dojelitowa  Kapsułki żelatynowe  twarde  zawierające granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery)  Kapsułki są
dwukolorowe  jedna część jest nieprzezroczysta brązowa  druga przezroczysta bezbarwna  Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania.
Leczenie zewnątrzwydz elniczej niewydolności trzustki u dzieci  młodzieży i dorosłych  której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi
jednostkami chorobowymi  zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza)  przewlekłe zapalenie trzustki  stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia)  stan po
usunięciu żołądka (gastrektom a)  rak trzustki  stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np  gastroenterostomia typu Billroth II)  zwężen e przewodu
trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np  z powodu nowotworu)  zespół Shwachmana-Diamonda  stan po ataku ostrego zapalenia trzustki
i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego  Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą  Podmiot odpowiedzialny. Mylan Healthcare Sp  z o o  ul  Postępu 21B  02-676 Warszawa  Niniejsza nformac a została przygotowana dnia
12 01 2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 01/2018  Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan
Healthcare Sp  z o o  ul  Postępu 21B  02-676 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania i 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.
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Enzymy trawienne
na posiłki codzienne

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
4699*

**

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
2799*

**

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.

DOBRA FORMA

Gold-Vit® 
dla mężczyzn
30 tabletek

SUPLEMENT DIETY

VITA-MIN 
Multiple Sport 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

**

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
SUPLEMENTY DIETY 
w przystępnych cenach

SkrzypStrong®

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

SlimStrong®

suplement diety
Wspomaga metabolizm 
tłuszczów i węglowodanów
30 tabletek powlekanych

VitaStrong®

suplement diety
Zestaw witamin i minerałów
30 tabletek powlekanych

cena za opakowanie
699*

od

**

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
2649*

cena za opakowanie
2499*

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*

cena za opakowanie
7699*

Maxon Active**
lek na erekcję, 4 tabl. 

cena za opakowanie
5499*

cena za opakowanie
3299*

Maxon Active, 25 mg  tabletki  Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Sildenafilum  Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji 
czynnej: 1 tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu 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 syldenafilu na przemiany metaboliczne  w których biorą udział tlenek azotu i 
cykliczny guanozynomonofosforan nas la on hipotensyjne działanie azotanów  Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami 
uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci  Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5  w tym syldenafilu  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 syldenafilu 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 utrac li 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 syldenafilu 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 syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane  Podmiot odpowiedzialny: 
Adamed Sp  z o o  Pieńków 149  05 152 Czosnów
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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.

MAMA I DZIECKO

„Żeby było mądre, 
żeby było zdrowe”

Prenatal® classic
prawidłowy przebieg 
ciąży i rozwój płodu.

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

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

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

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

Producent:
NUTROPHARMA®

www.prenatale.pl

PRODUKT ROKU 2015, 2016 i 2017
Numer 1 wśród farmaceutów. Dziękujemy za zaufanie.

VITAPIL® tabletki
Składniki preparatu  
wzmacniają mieszki włosów, 
dzięki czemu włosy  
nie wypadają i stają się  
zdrowsze, silniejsze  
i bardziej gęste.

VITAPIL®  
Profesionalny Lotion
Wzmacnia i odżywia cebulki,  
regeneruje i nabłyszcza włosy  
oraz przyśpiesza ich wzrost.

VITAPIL® mama
Jedyny preparat wspomagający  
zdrowie włosów u mam 
karmiących. Dawki składników 
aktywnych są bezpieczne dla 
dziecka i większość z nich nie 
przenika do mleka mamy.

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

Producent:
NUTROPHARMA®

CALGEL®
*Wśród wszystkich produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu podawanych miejscowo we wskazaniu bolesne 
ząbkowanie. Na podstawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – stan na dzień 01.02.2018. 1 gram żelu do stosowania na dziąsła zawiera 3,3 mg lidokainy 
chlorowodorku i 1 mg cetylopirydyniowego chlorku. Wskazania: Stany zapalne podczas ząbkowania. Calgel działa szybko, 
zmniejszając ból wywołany ząbkowaniem i łagodząc podrażnienie dziąseł niemowlęcia. Posiada także niewielkie właściwości 
antyseptyczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w tym 
rumianek. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.  MAT/5044/02/2018

         

cena za 100 g = 229.90 zł
2299*

**

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
5699*

cena za opakowanie
4999*

**

**

SUPLEMENTY DIETY

cena za 100 ml = 17.64 zł
1499*

cena za 100 ml = 39.99 zł
4999*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
4199*
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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 I PIELĘGNACJA

Biała Perła 
Intensywna terapia  
wybielająca pasta  
do zębów, 75 ml

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

Biała Perła 
Ekspresowe wybielanie  
zestaw wybielający  
do zębów, 30 ml + 8 ml

cena za 100 ml = 78.92 zł
2999*

cena za 100 ml = 23.99 zł
1799*

cena za 100 ml = 23.99 zł
1799*

cena za 100 ml = 30.65 zł
2299*

cena za 100 ml = 4.40 zł
2199*

A-cerumen
preparat do higieny uszu, 40 ml

cena za 100 ml = 49.98 zł
1999*

chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum): 
łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego (wywołanego przez 
Pityriasis versicolor). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.  

NIZORAL® SaszetkiNIZORAL® Szampon 
przeciwłupieżowy

NIZORAL® Szampon 
przeciwłupieżowy

cena za 100 ml = 36.99 zł
3699*

cena za 100 ml = 49.98 zł
2999*

cena za opakowanie
2299*

** ** **

Diagnostic NC 300
przebadany klinicznie termometr bezkontaktowy 
na podczerwień, przyjazny dla dzieci, pomiar temp. 
podczas snu, alarm gorączkowy, pomiar temp. ciała  
i otoczenia, 1 szt.

Microlife A2 Basic
cisnieniomierz, automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu, 
testowany klinicznie (protokół BHS), technologia PAD - wykrywanie 
arytmii, pamięć - 30 pomiarów wraz z datą i godziną, wskaźnik 
ryzyka według WHO, miękki mankiet stożkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
7999*

cena za 1 szt.
13499*

cena za opakowanie
1299*
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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 I PIELĘGNACJA

AIR OPTIX® AQUA
Miesięczne soczewki 
kontaktowe
Opakowanie 3 szt.

AIR OPTIX® COLORS
Miesięczne kolorowe soczewki 
kontaktowe
Opakowanie 2 szt.

cena za 100 ml = 10.00 zł
2999*

Skinoren®**

30 g, krem

Skinoren (A idum azelaicum), krem 200 mg/g; 1g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego oraz substancje pomocnicze. Wskazania: trądz k p spo ity (Acne vulgaris), przebarwienia (chloasoma, melasma). 

produkt należy starannie wklepać; 
-

Przeciwwskazania: nadwraż iwość na kwas azelainowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, szczególnie 
gl kol propylenowy. 

Działania niepożąda-
ne:

. Podmiot odpowiedzialny:  
Al  Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie MZ nr R/3338  
fax (22) 5723555, www bayer.com pl  v5/12.07.2013/LR  Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

L.P
L.M

KT
.02

.20
17

.47
42

Ekspert w leczeniu trądziku 

cena za 100 g = 193.30 zł
5799*

cena za opakowanie
5399*

cena za opakowanie
7799*

cena za opakowanie
7799*

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 n kotyny  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 n kotyny  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

cena za 100 g od 159.93 zł
2399*

od

**

**

cena za opakowanie
6199*

cena za opakowanie
5199*

cena za 100 g = 269.90 zł
2699*

cena za opakowanie
7699*
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STREFA PREMIUM
BÓL I GORĄCZKA U DZIECI BÓL U DOROSŁYCH

BÓL GARDŁA

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. NUROFEN Forte®, Ibuprofenum, 400 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: 
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, np. migrena, bóle okolicy krzyżowej, bóle zębów, np. po ekstrakcji zębów, nerwobóle, bóle mięśni i stawów, bolesne miesiączkowanie.Gorączka  w przebiegu 
grypy i przeziębienia.  Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. 
pokrzywka, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); czynna lub występująca w wywiadzie 
nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane 
z wcześniejszym leczeniem NLPZ; ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); ostatni trymestr ciąży; skaza krwotoczna.  Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. NUROFEN® dla dzieci Forte 
truskawkowy/pomarańczowy, Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie: gorączki oraz bólu o nasileniu małym do umiarkowanego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego 
lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w przeszłości; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ; czynna lub nawracająca w wywiadzie chorobą wrzodową 
żołądka i (lub) dwunastnicy lub  krwotok (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia); naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie; ciężką niewydolność: wątroby,  nerek lub 
serca; zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia);  zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość; ostatni trymestr ciąży.Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser 
(Poland) S.A. NUROFEN® dla dzieci Junior pomarańczowy/truskawkowy, Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie: bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego 
oraz gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka 
powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w przeszłości, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ, 
czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia); naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie; 
ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub mięśnia sercowego, zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość; ostatni 
trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. STREPSILS® Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania:  
nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub 
w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego 
w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; dzieci 
i młodzież w wieku poniżej 12 lat; przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości (takie jak pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej 
nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A. STREPSILS® z miodem i cytryną, 
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum. 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A.

Nurofen® dla dzieci  
Forte pomarańczowy/
truskawkowy, 100 ml

Nurofen® dla dzieci  
Junior pomarańczowy/
truskawkowy, 100 ml

Strepsils® z miodem 
i cytryną, 36 pastylek

Nurofen® Express Forte 
20 kapsułek

Strepsils® Intensive, 
24 pastylki

Nurofen® Forte, 
24 kapsułki

cena za opakowanie
1199*

** 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.

IBUPAR** 200 MG Skład: 1 tabletka zawiera: substancję czynną: ibuprofen 200mg oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, powidon 25, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, otoczka sacharoza, talk, guma arabska (suszona rozpyłowo), 
czerwień koszenilowa (E 124). wosk Carnauba, wosk niał. Wskazania: bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, gorączka różnego pochodzenia 
(m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia), bolesne miesiączkowanie. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, choroba wrzodowa żoładka lub dwunastnicy, niewydolność wątroby lub nerek, niewydolność serca, astma oskrzelowa, ciąża, stosowanie innych NLPZ w tym 
inhibitorów COX-2, skaza krwotoczna, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, podeszły wiek, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów k. W-wy. STOPERAN** Skład: 1 kapsułka chlorek loperamidu 2 mg, kapsułki 
twarde. Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka 
wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność 
jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. 
Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
2599*
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cena za 100 ml = 25.99 zł
2599*
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Stoperan**
lek przeciwbiegunkowy, 18 tabl.

cena za opakowanie
199*

Ibupar 200 mg**
lek przeciwzapalny, przeciwbólowy  
i przeciwgorączkowy, 10 tabl. 
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