
** 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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Wspieraj pracę trzustki
podczas świątecznej biesiady

WARTO PRZECZYTAĆ:

str. 2

Cholesterol pod kontrolą
zadbaj o prawidłowy poziom

str. 3

LIOTON® 1000, 8,5 mg (1000 j.m.)/g, żel. Skład i postać farmaceutyczna: 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 j.m.) heparyny sodowej (Heparinum natricum). Wskazania terapeutyczne do stosowania: Leczenie wspomagające w: chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach 
kończyn dolnych; krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego Lioton® 1000 nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu 
i parahydroksybenzoesanu propylu, jako substancji pomocniczych, nie należy stosować produktu leczniczego u osób z alergią na parabeny. Podmiot odpowiedzialny: A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.; 3 Via Sette Santi, 50131 Florencja, Włochy.; OTRIVIN ALLERGY**, aerozol do nosa zmniejszający 
przekrwienie błony śluzowej nosa 15 ml. Substancja czynna: Maleinian dimetindenu, fenylefryna. Dawka: (2,5 mg+0,25 mg)/ml. Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego 
(katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego. Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Fenylefryna, podobnie jak inne substancje obkurczające naczynia krwionośne, jest przeciwwskazana w zanikowym zapaleniu błony śluzowej nosa oraz u pacjentów, którzy przyjmują obecnie inhibitory monoaminooksydazy lub przyjmowali je w ciągu 14 dni 
poprzedzających leczenie fenylefryną. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy. FURAGINUM US PHARMACIA 50 MG 30 TABL., Skład: 1 tabletka zawiera (50 mg, tabletki) zawiera furaginę jako substancję czynną. Wskazania: Leczenie ostrych oraz 
nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników, I trymestr ciąży, okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, wiek poniżej 15 lat, niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych 
stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy), polineuropatia np. w przebiegu cukrzycy, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.; ESSENTIALE FORTE** kapsułki do stosowania w chorobach wątroby 50 
szt. Substancja czynna: Fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Dawka: 300 mg. Postać: Kapsułki. Wskazania: Preparat Essentiale® Forte jest roślinnym lekiem stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu 
spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: A. Nattermann & Cie GmbH. 
Informacji udziela: Sanofi-Aventis Sp.z o.o.

lek stosowany wspomagająco 
w leczeniu żylaków i uczucia 
ciężkości nóg, 50 g

Lioton 1000**

cena za 100 g = 53.98 zł
2699*

cena za opakowanie
2799* Essentiale Forte**

zmniejsza dolegliwości 
wątrobowe spowodowane m.in. 
nieprawidłową dietą, 50 kaps.cena za opakowanie

999* Furaginum** 
leczenie ostrych i nawracających 
niepowikłanych zakażeń dróg 
moczowych, 30 tabl.

Otrivin Allergy** 
aerozol  zmniejszający 
przekrwienie błony  
śluzowej nosa, 10 ml cena za 100 ml = 210.90 zł

2199*



** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
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KREON TRAVIX - WSPIERAJ PRACĘ SWOJEJ TRZUSTKI
Trzustka to wyjątkowy narząd, którego działanie umożliwia 
prawidłowe trawienie większości składników dostarczanych  
do organizmu. Jeśli nie funkcjonuje  wystarczająco wydajnie, 
jedzenie staje się uciążliwym procesem, a każdy posiłek kończy 
się bólem brzucha. Do niewydolności narządu dochodzi 
w wyniku wielu różnych schorzeń, dlatego niedostateczna 
produkcja enzymów trzustkowych dotyczy niejednego Polaka. 
Rozwiązaniem bolesnego problemu jest suplementacja enzymów, 
których brakuje organizmowi, w postaci kapsułek.

Verdin Complexx
wspomaga układ trawienny, jelita i wątrobę,  
30 tabl. 

Hepatil Complex
wpływa pozytywnie na funkcjonowanie wątroby, 
50 kaps. 

Stoperan** 
lek przeciwbiegunkowy, 18 kaps.

Xenna Balance Junior
wspomaga pracę jelit u dzieci,  
10 saszetek   

Colon C
wpływa korzystnie na pracę jelit,  
200 g

Kreon Travix**
lek w postaci kapsułek dojelitowych,  
20 szt. 

Controloc Control**
lek na zgagę, 7 tabl.  

KREON TRAVIX 20 KAPS. 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 Travix zawiera jako substancję                                         
żołądkowego (minimikrosfery). Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci,                               
rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu                               
dnia 14.09.2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 9/2018. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.; CONTROLOC CONTROL® 20 MG Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg                              
pomocniczą. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.; STOPERAN, Skład: 1 kapsułka chlorek loperamidu 2 mg, kapsułki twarde. Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej                                
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                                    
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.; RAPHACHOLIN C tabletki drażowane. Produkt złożony. Wskazania: Lek tradycyjnie stosuje się w                            
substancję pomocniczą. Ciężkie choroby wątroby, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. Ostre i przewlekłe zapalenia żołądka i jelit. Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat. Podmiot odpowiedzialny: W.Z.Z. „Herbapol” S.A.; RANIGAST MAX 150 MG 30 TABL., Skład i postać:                                
z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Podmiot                                    
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Sformułowanie „nieprawidłowy cholesterol” zna każdy z nas  
- od lekarza, rodziny czy z mediów. Istotnie, jest to ważny czynnik, 
który wpływa na nasze zdrowie, w szczególności na układ krążenia. 
Dzisiejszy tryb życia, kiedy bardzo często nie ruszamy się wystarczająco 
często i jemy zbyt dużo tłustych, przetworzonych produktów, źle 
wpływa na poziom szkodliwego cholesterolu. Na szczęście, suplement 
diety, który dostarcza do naszego organizmu bogactwo naturalnych 
antyoksydantów (odpowiednio dobranej kompozycji polifenoli  
z bergamoty), pomaga utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu  
we krwi.

BERIMAL - CHOLESTEROL POD KONTROLĄ

Berimal  
składniki produktu przyczuniają się  
do utrzymania prawidłowego poziomu 
cholesterolu, 30 kaps.  

Multilac
probiotyk wspomagający funkcjonowanie 
przewodu pokarmowego, 10 kaps. 

Bułka tarta z lnem mielonym 
450 g 

Węgiel aktywowany 
wspomaga układ trawienny,  
30 tabl. 

Raphacholin C**
leczy niestrawność i działa ochronnie na wątrobę, 
30 tabl. 

Ranigast Max**   
objawowe leczenie zgagi  
i niestrawności, 30 tabl.

Lactocontrol
poprawia trawienie laktozy z mleka,  
30 tabl. 

                                  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 
                             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 (gastrektomia), 

                                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 informacja została przygotowana 
                                     pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 

                                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 
                               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 

                                     niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z nieprawidłową czynnością wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek 
                                       Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 168 mg ranitydyny chlorowodorku) oraz substancję pomocniczą o znanym działaniu: żółcień pomarańczową (E110). Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych 

                                  odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma 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; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. ChPL: 2016.01.28.
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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.

WALCZ Z PRZEZIĘBIENIEM

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.  

Zabija wirusy i bakterie

            

**

**

**

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*
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Cirrus Duo (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; inh bitory 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: VED M Sp. z o.o., 
ul. K uczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o o./ VED M Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.: +48 22 696 99 20, fax +48 22 745 23 00.  Numer 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10156. Data opracowania: 2017-08.

CIRRUS DUO

PL/CU/1712/0026

© Copyright by UCB/VEDIM 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Theraau
Extra Grip
14 saszetek

*

EKSPERT 
W ZWALCZANIU 
PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

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 substancję pomocniczą, stosowania inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu krwionośnego, nadciśnienia tętniczego, 
nadczynności tarczycy,  jaskry z wąskim kątem przesączania  guza chromochłonnego, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pacjentów stosujących leki blokujące re-
ceptory 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

cena za opakowanie
2499*

**

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
1799*

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 ALERGII

na ukąszenia

na pokrzywkę

na oparzenia

na świąd Fenistil
30 g

*na ukąszenia komarów, na pokrzywkę, na oparzenia słoneczne. FENISTIL Maleinian dimetyndenu 1mg/g Żel Wskazania do stosowania: Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, 
ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, powierzchowne oparzenia skóry (pierwszego stopnia). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Podmiot odpowiedzialny:  GlaxoSm thKline Consumer Healthcare Sp. z o o. v.VI.2016.

Claritine® Allergy
60 ml, syrop

Claritine Allergy, Claritine Allergy, Loratadinum, 1 mg/ml, syrop. Jeden ml syropu zawiera 1 mg Loratadinum (loratadyny). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml syropu zawiera 0,6 g sacharozy Wskazania: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony ślu-
zowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję po-
mocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Nie stosować w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 
02-326  Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555,  HYPERLINK “http://www.bayer.com.pl” www.bayer.com.pl V2/14.10.2015/MK

L.P
L.M

KT
.03

.20
19

.71
57

WszeChstronne 
dziAłAnie, 
WyrAźnA ulgA  
W Alergii

**

**

ena za 100 ml = 89 95 zł
1799*

cena za 100 ml = 29.98 zł
1799*

Xylorin® Express
spray do nosa, 20 ml

Allertec WZF**
lek przeciwalergiczny, 7 tabl. 

Xylorin® Express pomaga łagodzić uczucie zatkanego nosa występujące 
przy przeziębieniu i grypie czy alergicznym nieżycie nosa.
Pomaga zapobiegać rozwojowi infekcji poprzez oczyszczanie nosa.
Pomaga usuwać bakterie i wirusy znajdujące się w nosie.
Przynosi natychmiastowe uczucie świeżości.
Nawilża jamę nosową.
Dystrybutor: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
XYLO/JKS/2018/053

ALLERTEC® WZF. Skład i postać: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny. Wskazania: Łagodzenie objawów 
dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w 
łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Przeciwwskazania: : Nadwrażliwość na cetyryzynę lub inny składnik 
leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny 
mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. 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.
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WYRÓB MEDYCZNY

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
599*

cena za 100 g = 88.97 zł
2699*

5health-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.

DOMOWA APTECZKA

*Pojedyncza dawka 4 mg (2 tabletki)  
Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zaw era 2 mg loperamidu chlorowodorku  Wskazania Produkt Imodium Instant jest wskazany w: 
objawowym leczeniu ostrej i przew ek ej biegunki   objawowym eczeniu ostrych ep zodów biegunki zw ązanej z zespo em je ita drażliwego u osób doros ych
od 18 roku życia) po uprzednim zdiagnozowaniu tej choroby przez lekarza  U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt mod um nstant może 

być stosowany w celu zmniejszenia iczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną ub
którąko wiek substancję pomocniczą  Nie stosować u dz eci w w eku pon żej 6 at  N e stosować jako leczenia zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką
która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; z ostrym rzutem wrzodz ejącego zapalenia je it; z bakteryjnym zapa eniem jelita cienkiego 
i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Sa monella  Shigella i Campylobacter; z rzekomobłon astym zapa eniem jelit  związanym
z podawaniem antybiotyków o szerok m zakresie działania  Nie stosować w przypadkach  w których należy un kać zwolnien a perystaltyki jel t  Leczenie przerwać
w przypadku wystąpienia zaparc a  wzdęcia brzucha lub n edrożności jel t  Leczenie b egunki lekiem Imodium nstant jest wy ączn e objawowe  Gdy możliwe jest 
ustalenie etio ogii  należy zastosować leczenie przyczynowe  Podmiot odpowiedz alny: McNeil Hea thcare (Ireland) L mited  MAT/5040/02/2018

Zwalcza biegunkę już po 1 dawce*

IMODIUM® Instant

®

*działanie przeciwbólowe do 24 godzin przy ap ikacji żelu co 12 godzin. VOLTAREN MAX Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do st sowania u dor słych 
i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.  Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. St sowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: • pourazowych stanów 
zapa nych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń ub stłuczeń) • bólu pleców • ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć 
tetenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat): • ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. Przeciwwskazania: • nadwrażliw ść na diklofenak 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu; • u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony ś uzowej nosa są wywoływane przez kwas acetyl sa icylowy lub inne niesteroid-
owe leki przeciwzapa ne; • statni trymestr ciąży; • u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSm thK ine Consumer Healthcare Sp. z o.o. v XII.2015. 

ZAPOMNIJ O BÓLU NA 
CAŁY DZIEŃ I CAŁĄ NOC*

Voltaren Max
50 g

**

**

**

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

**

cena za 100 g = 39.98 zł
1999*

cena za 100 g = 49.98 zł
2499*

Ibuprom Zatoki**
Lek OTC, 12 tabletek

cena za opakowanie
949*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
899*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

BĄDŹ PIĘKNA I ZDROWA

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

SUPLEMENT DIETY

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

cena za opakowanie
3199*

Colliq Beauty
suplement diety zawierający naturalny 
kolagen i formułę Skinax2, która redukuje 
przebarwienia, cienie oraz trądzik różowaty 
na skórze, 14 saszetek + w Prezencie maska 
nawilżająco-wygładzająca  Mediheal. 
ampułka N.M.F

Colliq Pure
suplement diety zawierający naturalny 
kolagen i ekologiczą witaminę C 
wspomagające i regenerujące stawy,  
a także wygląd i kondycję skóry, 14 saszetek 
+ w Prezencie olejek Weleda z Arnicą

SUPLEMENTY DIETYSUPLEMENT DIETY

Femibion 0
ciąża i planowanie ciąży,  
28 tabl.

Femibion Natal 1
dla kobiet planujących  
i będących w ciąży,  
30 tabl. SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
6199*

cena za opakowanie
4199*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
15999*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
1799*

7health-watch.pl



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

ZADBAJ O DZIECKO

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

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

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

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.

WYRÓB MEDYCZNYWYRÓB MEDYCZNYNOS/2019/01

PODŁĄCZANY 
DO ODKURZACZA

Aspirator
do nosa 

Użyjjj
będzie Bosko!

ANY 
ZACZAA

tor
sa

Nosko 
bezpiecznie, higienicznie i szybko usuwa wydzielinę 
z nosa niemowląt i dzieci, które nie potrafi ą 
samodzielnie wydmuchać nosa

*Badanie IQS, 02.2017 Consumer Pathway Research
NUROFEN® dla dzieci Forte pomarańczowy/truskawkowy, Nurofen® dla dzieci Junior pomarańczowy/truskawkowy, 
Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie: gorączki, bólu o nasileniu 
małym do umiarkowanego. Przeciwwskazania: nadwrażliwością na substancję czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą, reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub 
pokrzywka) powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ), krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; 
czynna lub nawracająca w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej niezależnych, 
potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie z naczyń-mózgowych lub inne czynne krwawienie; ciężką 
niewydolność: wątroby, nerek lub serca klasa (IV wg NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr 
ciąży; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: 
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2018-06/196

Nie zawiera: 
barwników

cukru
benzoesanu         sodu

9 NA 10 MAM UFA PRODUKTOM NUROFEN DLA DZIECI**

             5 20

cena za 100 ml od 23.99 zł
2399*

Sambucol Junior**
pastylki dla dzieci pow. 6 roku życia, wspiera naturalne 
funkcje układu immunologicznego, 20 pastylek do ssania 

Compliflora Baby
krople, 5 ml 

Meltiki Żelazo
60 tabl.

Meltiki Acerola
60 tabl.

Meltiki Witamina D
60 tabl.

Compliflora
10 saszetek

SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETY

cena za 1 szt.
3499*

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
1699*

cena za 100 ml = 319.80 zł
1599*

cena za opakowanie
1399*

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 WITALNOŚĆ

ŁAGODZI DYSKOMFORT
MIĘŚNI I STAWÓW

BIO DRA

RA M IO NA

KO LA N A

K ARK

KOSMETYK

RUMALAYA® ŻEL 
ŻEL ROZGRZEWAJĄCY,
40+20G

**

cena za opakowanie
1999*

Maxon Active**
lek na erekcję, 4 tabl. 

cena za opakowanie
3899*

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: Nadwraż iwość 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 nasila 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 utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic 
przedniej niedokrwiennej neuropat i 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 (c śnienie 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

cena za opakowanie
1299*

**

cena za opakowanie
2899*

od
cena za 100 ml od 33.98 zł
1699*

od

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
2199*

9health-watch.pl



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

ZADBAJ O ZDROWIE I CIAŁO

DAILIES® AquaComfort PLUS®
Jednodniowe soczewki kontaktowe, 30 szt.

cena za 100 ml = 8.50 zł
1699*

cena za 100 ml = 10.00 zł
1999*

  
    

  

    

NiQuitin, 4 mg  pastylki do ssania NiQuitin Przezroczysty Skład: Nicotinum 1 pastylka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Substancje pomocnicze (w 
jednej pastylce): aspartam (E951) 6,1 mg, mannitol (E421) 1015 mg, sód 15 mg  Jeden plaster NiQuitin Przezroczysty o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg 
nikotyny w ciągu 24 godzin. Wskazania do stosowania: NiQuitin Przezroczysty oraz NiQuitin, pastylki do ssania są wskazane do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia 
ninikotyny, taki  jak: u zucie głodu nikotynowego  n rwowość  niepokój  drażliwość  zaburzen a nastroju, zabu zenia snu, zaburzen a koncentracji, zwiększenie apety u, łagodne zabu
r ia omaty ne (bó e łowy  bóle ięś i, ar ie, męczeni )  związ ny h z u a em pa ni  to i . J ż li t  m żliwe p ukty NiQ itin na ży to w ć jedno ześnie z pr
g am m w p e jącym enie p eni  P zeciw sk n  N  należ  tos wać w ra e adw ż iw ś i n  i ot nę lub którąkolwiek ub tan ję p moc z  p epa at , u d i i 
w wi k  po i j 2 lat (dot c y  NiQ iti  P z ocz t ), u dzie i i m od i ż   wieku p iż j 18 la  (doty z  NiQ tin, past lki d  sania)   o ób ni p l c h, u osó  z n dw ażliw
ś ią  or e ki z mne l b s ję (d yc  N Q itin, pastylki do s ni )  odm ot d o i d ial y  Om g  Pharma P land S    Ni U/M 201 /146

bez głodu 
nikotynowego która trwa nawet po 

rozpuszczeniu się pastylki

Ulga od głodu nikotynowego 

NiQu t n  4 mg, pa ylk  do ssania NiQuitin Przezroczysty Skład: Nicotinum 1 pasty ka do ssan a zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kat on tem . Substancje pomocnicze (w 
j dne  pastylce): aspartam (E951) 6,  mg, m nnitol (E421) 015 m  sód 15 mg  Jeden plaster NiQuitin rzezroc ys y o powier chni 22 cm2 zawie a 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg 
n kotyny w ci gu 24 godzin. Wskazania do stosowan a: NiQuitin Przezroczysty oraz NiQu t n  pastylki do ssania są wskazane do łagodzenia objawów wynikających z od awienia 
nn kotyny, taki h jak: uczucie głodu n kotynowego  nerw wość  n epokój  drażliwość, zaburzen a nastro u  zaburzenia snu  zaburzen a konc n racji  zwiększenie apetytu  łagodne zabu
rzenia somatyc ne (bó e głowy  bóle mięśni, zapa cie  zmęczenie)  związ nych z rzucaniem palenia ytoniu. Jeżeli to moż iwe pr dukty NiQu tin należy s    

       ć       k k      
                            

                   

cena za opakowanie
7499*

cena za opakowanie
7999*

**

**

cena za 100 g = 99.95 zł
1999*

cena za 100 ml = 36.99 zł
3699*

cena za 100 g = 146.60 zł
2199*

Linoeparol Intensive
maść, 30 ml

cena za opakowanie
5999*

cena za 100 ml = 39.98 zł
1599*

cena za 100 ml = 36.63 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.

SPRZĘT MEDYCZNY

PiC Solution Mr Hippo
Inhalator tłokowy z innowacyjną maseczką  
dla dzieci i dorosłych, 5 lat gwarancji

cena za 1 szt.

16999*

PiC Solution Mr Carrot
Inhalator tłokowy z innowacyjną maseczką  
dla dzieci i dorosłych, 5 lat gwarancji

Pic Thermogel
okład żelowy Basic ciepło- zimno,  
10 cm x 26 cm

Pic Thermogel
okład żelowy z okryciem,  
10 cm x 10 cm 

cena za 1 szt.
15999*

WHITE WAY WW-Sonic
soniczna szczoteczka  
do zębów

cena za 1 szt.
18999*

12999*

cena za 1 szt.

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

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

cena za 1 szt.
17999*

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
1499*

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

cena za 1 szt.
10999*

Microlife NC 150
bezkontaktowy termometr, wielofunkcyjny (ciało, 
obiekt, otoczenie), wskaźnik miejsca pomiaru, 1 szt.

cena za 1 szt.
11999*

Diagnostic DM-200 IHB 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny, 1 szt.

cena za 1 szt.
9399*

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

cena za 1 szt.
7999*

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

cena za 1 szt.
10999*

cena za opakowanie
5499*

cena za opakowanie
4999*

cena za 100 ml = 36.65 zł
2199*

cena za 100 ml = 246.60 zł
3699*

cena za 100 ml = 24.99 zł
1999*

cena za 100 ml = 799.80 zł
3999*

cena za 100 ml = 26.65 zł
1599*
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ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT

** 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.

ZYRTEC UCB 10 MG  7 TABL. POWL., Zyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: łagodzenie objawów 
dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub 
pochodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią. Dane podmiotu odpowiedzialnego: VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa, tel.: 
+ 48 22 696 99 20. Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o.o./ VEDIM Sp. z o.o. Data opracowania: 2016-01; ETOPIRYNA  X 10 TABL., Acidum acetylosalicylicum + Ethylsalicylamidum + Coffeinum 300 mg + 100 mg + 50 mg, tabletki. Wskazania: Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym 
nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs; astma oskrzelowa, 
przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką 
częściej niż inni pacjenci; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej); ciężka niewydolność wątroby lub nerek; ciężka 
niewydolność serca. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19,83-200 Starogard Gdański

OLEJ 
Z PESTEK DYNI
tłoczony na zimno
250 ml

OLEJ  SEZAMOWY
niera�nowany

250 ml

OLEJ  LNIANY
tłoczony na zimno
250 ml

suplement diety
OLEJ Z OSTROPESTU

tłoczony na zimno
250 ml OLEJ 

RZEPAKOWY
tłoczony na zimno

500 ml

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
899*

cena za opakowanie
349*

Zyrtec UCB**  
lek przeciwalergiczny,  
7 tabl.  

Etopiryna**
tabletki od bólu głowy,  
10 szt. 

cena za 100 ml = 5.60 zł
1399*

cena za 100 ml = 11.20 zł
2799*

cena za 100 ml = 6.00 zł
1499* cena za 100 ml = 5.20 zł

1299*

cena za 100 ml = 2.40 zł
1199*
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