
** 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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Multilac Control 
równowaga mikroflory jelitowej

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

Extrabiotin 
dla zdrowych włosów, skóry i paznokcidla zdrowych włosów, skóry i paznokci

str. 3

IBUPROM MAX 400 MG 12 TABL., Ibuprom Max: ibuprofen 400 mg oraz substancje pomocnicze, w tym: sacharoza i laktoza; tabletka drażowana. Wskazania: bóle o różnej etiologii o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym bóle głowy, migrena, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle 
kostne i stawowe, nerwobóle. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały 
kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie; skaza krwotoczna; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; III trymestr ciąży; jednoczesne przyjmowanie innych 
niesterydowych leków przeciwzapalnych. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.; LAREMID 2 MG 20 TABL. Skład i postać: Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu. Wskazania: Laremid jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita 
krętego Laremid może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Produkt Laremid nie jest przeznaczony do leczenia dzieci w wieku poniżej 6 lat. Produktu Laremid nie 
należy stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi 
bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania. Ogólnie, produktu Laremid nie należy stosować w przypadkach, w których powinno się unikać zwolnienia perystaltyki jelit z powodu 
możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie produktem Laremid należy przerwać natychmiast w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie 
biegunki produktem Laremid jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane) należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma 
Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00, fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 2010.04.22.; ALERIC DESLO ACTIVE Desloratadinum 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania do stosowania: łagodzenie objawów związanych z: alergicznym 
zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą  lub na loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o.

lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny 
i przeciwgorączkowy, 
12 tabl. 

Ibuprom Max**

cena za opakowanie
799*

cena za opakowanie
1099*

Hepatil Complex 
4w1 
wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie wątroby, 
50  kaps. 

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1199*

SUPLEMENT DIETY

Laremid**   
lek przeciwbiegunkowy, 
20 tabl. Aleric Deslo**   

lek przeciwalergiczny, 
10 tabl. bez popijania  



** 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.

LETNIA APTECZKA

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

MULTILAC CONTROL 
– RÓWNOWAGA MIKROFLORY JELITOWEJ
Mikrobiota jelitowa, czyli miliardy dobroczynnych bakterii 
zamieszkujących nasze jelita, na co dzień wykonuje ogromną pracę. 
Nie tylko usprawnia procesy trawienne i przemianę materii, ale także 
wspomaga układ odpornościowy. Niestety, zdarzają się sytuacje, 
w których równowaga mikro� ory zostaje zaburzona, na przykład 
podczas antybiotykoterapii. Wówczas warto wspomóc działanie 
mikrobioty, przyjmując osłonowy probiotyk. Dzięki zawartości 
odpowiednio dobranych kultur bakterii, pomaga on odbudować 
ochronną warstwę mikro� ory jelitowej i przywrócić prawidłowe 
działanie układu pokarmowego.

Ibuprom Sport Żel**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
60 g 

Diosminex Max**
lek na objawy przewlekłej niewydolności żylnej, 
30 tabl. 

Magvit B6** 
lek stosowany w niedoborach magnezu 
i witaminy B6, 50 tabl. 

Multilac Control  
wspomaga � orę jelitową, 15 kaps. 

Espumisan**  
lek przeciw wzdęciom, 100 tabl. 

cena za 100 g = 16.65 zł
999*

cena za opakowanie
3099*

ESPUMISAN 40 MG X 100 KAPS. Nazwa produktu leczniczego: ESPUMISAN®; 40 mg, kapsułki. Skład: i postać farmaceutyczna: Każda kapsułka produktu leczniczego ESPUMISAN® zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum).Wskazania terapeutyczne do stosowania: Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia. W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym. W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonogra� cznych jamy brzusznej oraz 
gastroskopii. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną – symetykon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu ESPUMISAN®. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy.Na podstawie ChPL z dn. 17.12.2008 Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00; MAGVIT  X 50 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6. Wskazania: Wskazania: Preparat pro� laktycznie stosuje się: 
w stanach przewlekłego zmęczenia � zycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i � zycznej, w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu. Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy; IBUPROM SPORT  Ibuprofen 50 mg/g, żel. Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie bólów mięśni; leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów 
obwodowych i kręgosłupa; leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych); leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Występowanie w wywiadzie 
pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.; DIOSMINEX MAX, Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidowa bezwodna, magnezu stearynian.Otoczka - alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (E132), 
lak żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny (E172). Dawkowanie: Zalecana dawka do 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku. Zaostrzenie dolegliwości dotyczacych żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. Nie stosować większej niż zalecana dawki leku. Działanie: Lek Diosminex Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.Zwiększa drenaż limfatyczny nsilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. lek wpływa 
na mikrokrążenie, zmniejszająć przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pekanie małych naczyń krwionośnych. Wskazania: Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg,nocne kurcze łydek. Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Rzadko: 
biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, jękliwość) nie jest wymagane odstawienie leku. Podmiot Odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska; 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.;

Berimal
pomaga utrzymać prawidłowy poziom 
cholesterolu, 30 kaps. 

Lioton 1000** 
łagodzi objawy towarzyszące niewydolności 
żył powierzchownych, jak uczucie ciężkich nóg 
i obrzęki, żel, 50 g 

cena za opakowanie
1999*

cena za 100 g = 53.98 zł
2699*

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
2699*

SUPLEMENT DIETY

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.

LETNIA APTECZKA

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

Łamliwe, cienkie i wypadające włosy to problem dotykający coraz większej 
liczby kobiet i mężczyzn. Zmiany hormonalne, mody� kacje diety 
czy stres to tylko niektóre z przyczyn zwiększonej utraty włosów, 
a w sezonie wakacyjnym dołącza do tego narażenie na słoną wodę 
i promienie słoneczne. Bardzo często problemy z włosami połączone 
są z łamliwością i kruchością paznokci oraz pogorszeniem stanu skóry. 
Tym problemom sprzyja niedobór biotyny, czyli witaminy B7. 
Już jedna tabletka dziennie pomaga zachować w zdrowiu skórę i włosy.

EXTRABIOTIN - DLA ZDROWYCH WŁOSÓW, SKÓRY I PAZNOKCI

Extrabiotin    
suplement diety wspomagający skórę i włosy, 
30 tabl. 

Scholl   
skarpetki nawilżające z olejem kokosowym 
lub makadamia, 1 para

Pasta Del Capitano
zestaw podróżny dla dzieci 

cena za opakowanie
1599*

Starazolin Hydrobalance 
nawilżające krople do oczu, 
2 x 5 ml

Biała Perła 10 dni
system wybielający zęby 

Cetaphil DA Ultra    
krem intensywnie nawilżający, 
85 g 

Compeed
specjalistyczne plastry na pęcherze, odciski, 
opryszczkę, różne rodzaje

ESPUMISAN 40 MG X 100 KAPS. Nazwa produktu leczniczego: ESPUMISAN®; 40 mg, kapsułki. Skład: i postać farmaceutyczna: Każda kapsułka produktu leczniczego ESPUMISAN® zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum).Wskazania terapeutyczne do stosowania: Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia. W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym. W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonogra� cznych jamy brzusznej oraz 
gastroskopii. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną – symetykon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu ESPUMISAN®. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy.Na podstawie ChPL z dn. 17.12.2008 Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00; MAGVIT  X 50 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6. Wskazania: Wskazania: Preparat pro� laktycznie stosuje się: 
w stanach przewlekłego zmęczenia � zycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i � zycznej, w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu. Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy; IBUPROM SPORT  Ibuprofen 50 mg/g, żel. Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie bólów mięśni; leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów 
obwodowych i kręgosłupa; leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych); leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Występowanie w wywiadzie 
pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.; DIOSMINEX MAX, Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidowa bezwodna, magnezu stearynian.Otoczka - alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (E132), 
lak żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny (E172). Dawkowanie: Zalecana dawka do 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku. Zaostrzenie dolegliwości dotyczacych żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. Nie stosować większej niż zalecana dawki leku. Działanie: Lek Diosminex Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.Zwiększa drenaż limfatyczny nsilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. lek wpływa 
na mikrokrążenie, zmniejszająć przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pekanie małych naczyń krwionośnych. Wskazania: Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg,nocne kurcze łydek. Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Rzadko: 
biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, jękliwość) nie jest wymagane odstawienie leku. Podmiot Odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska; 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.;

cena za 100 g = 49.40 zł
4199*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
6499*

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1999*

od

SUPLEMENT DIETY

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.

PRZEZIĘBIENIE/ODPORNOŚĆ 

cena za opakowanie
1899*

STREPSILS, MIÓD Z CYTRYNA - 36 PAST. - REC. BEN. Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, 36 pastylek 
twardych. Strepsils z miodem i cytryną, Alcohol 2,4- dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wskazania do 
stosowania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. 
Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

TANTUM VERDE 0,15% ATOMIZER 30 ML; 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. Wskazania: 
Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych
i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny:Aziende Chimiche 
Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.

Strepsils**  
z miodem i cytryną do stosowania 
w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, 
36 tabl. do ssania  

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

ISL/2019/13 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.

cena za opakowanie
1499*

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 
fefenylefryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą, stosowania inhibitorów IMAO 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
2199*

cena za 100 ml = 66.63 zł
1999*

**

**

Otrivin
Katar i Zatoki
10 ml

*na podstawie CHPLi zarejestrowanych leków w formie aerozoli, zawierajacych ksylometazolinę 0.1% (sekcja 4.1 Wskazania). Otrivin Katar i Zatoki, aerozol do nosa, roztwór Jeden 
ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania do stosowania Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, 
kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki 
zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Produkt ułatwia wziernikowanie nosa. 
OtOtrivin Katar i Zatoki jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować u pacjentów 
po zabiegu przezklinowego usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Wysychające 
zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v. IV.2018 

NOWOŚĆ

cena za 100 ml = 209.90 zł
2099* **

U NAS TO RUTYNA!

Rutinoscorbin
90 tabletek

* W zakażeniach wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa. 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 nadmiernej 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 
chchoroby związane z nadmiernym gromadzeniem 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
1049*
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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.

ALERGIA 

**

**Allertec WZF**
lek przeciwalergiczny, 7 tabl. 

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.

cena za opakowanie
699*

Allegra** tabletki stosowane w leczeniu sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa 10 szt. Substancja czynna: Feksofenadyny chlorowodorek. Dawka:120 mg. Postać: 
Tabletki powlekane. Wskazania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sano� -Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4195. Informacji w Polsce udziela: Sano� -Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 
Warszawa, tel. (22) 2800000.

Allegra**
lek przeciwalergiczny, 10 tabl. 

cena za opakowanie
1099***Lirra Gem** 5 mg  

lek przeciwalergiczny, 
7 tabl.

cena za opakowanie
599*

LIRRA GEM** 5 MG, Skład: 1 tabletka powlekana zawiera: substancję czynną: lewocetyryzyny dichlorowodorek 5mg oraz substancje pomocnicze: 
celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynia, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), 
makrogol 400. Wskazania: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (w tym przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa), pokrzywka. Działanie: 
przeciwalergiczne.Dawkowanie: dorośli 1 tabletka dziennie. Lek Lirra Gem należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować z jedzeniem 
lub bez jedzenia. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, ciężkie zaburzenia czynności nerek, nietolerancja niektórych cukrów, 
ciąża, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., 

*na ukąszenia komarów, na pokrzywkę, na oparzenia słoneczne. Fenistil Jeden ml roztworu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu. Krople doustne, roztwór. Wskazania do stosowania. 
Leczenie objawowe chorób alergicznych: skóry: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego,układu 
oddechowego: zapalenie błony śluzowej nosa sezonowe (katar sienny) i alergiczne. Produkt stosowany jest w leczeniu objawowym alergii pokarmowych oraz polekowych, jak również: 
łagodzi świąd towarzyszący chorobom zakaźnym (np. ospie). Może być stosowany w celu łagodzenia objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz w zapobieganiu reakcjom 
alalergicznym występującym podczas leczenia odczulającego. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Noworodki do 
ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie urodzone. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.IV.2016. 

Fenistil
krople, 20 ml cena za 100 ml = 134.95 zł

2799***

Claritine® Allergy
7 tabletek

Claritine Allergy, Loratadinum, 10 mg, tabletki. 1 tabletka zawiera 10 mg Loratadinum (loratadyny). Substancja pomocnicza o znanym dzia-
łaniu: laktoza jednowodna. Wskazania: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 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, 
www.bayer.com.pl V2/14.10.2015/MK

Claritine® Allergy
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.44
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ULGA W ALERGII BEZ UCZUCIA SENNOŚCI1

1. U 98,8% pacjentów w zalecanych dawkach loratadyna nie wykazuje działania 
sedatywnego (dane z badań klinicznych –  ChPL Claritine Allergy).

Bayer_Claritine_Allergy_95x74mm.indd   1 10/04/2018   09:33

cena za opakowanie
1299*

**

**

cena za 100 ml = 84.95 zł
1699*

Xylorin® Express**
spray do nosa, 20 ml
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

Odblokowuje nos w 2 min.

Xylorin® Express, spray do nosa, 20 ml

Wyrób medyczny

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

Elektronicznie podpisany 
przez Weronika Jackowska 
Data: 2018.09.07 15:05:36 
+02'00'

WYRÓB MEDYCZNY
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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
1499*

**

cena za opakowanie
299*

*działanie przeciwbólowe do 24 godzin przy aplikacji żelu co 12 godzin. VOLTAREN MAX Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych 
i młodzieży w wieku powyżej 14 lat.  Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: • pourazowych stanów 
zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub 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: • nadwrażliwość na diklofenak 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu; • u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroid-
owe leki przeciwzapalne; • ostatni trymestr ciąży; • u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2015. 

ZAPOMNIJ O BÓLU NA 
     CAŁY DZIEŃ I CAŁĄ NOC*

Voltaren Max
100 g

**

cena za 100 g = 33.99 zł
3399*

cena za opakowanie
1299* **

Węgiel aktywowany
wspomaga układ trawienny,
30 tabl.cena za opakowanie

999*

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETYcena za opakowanie
1199*
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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

SUPLEMENTY DIETY

100% aktywna forma 
kwasu foliowego!

Wybierz Naturell Folian

Omegamed
Optima Start

Omegamed
Pregna

30 kapsułek 30 kapsułek

Omegamed Omegamed

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
8999*

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
4999*

„Żeby było mądre,
żeby było zdrowe”

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

Producent:
NUTROPHARMA®żeby było zdrowe” NUTROPHARMA®

www.prenatale.pl

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
5299*

cena za opakowanie
4699*

Lactovaginal**
zabezpiecza przed rozwojem bakterii 
chorobotwórczych, 14 kaps. 

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
3299*

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.

Urofuraginum Max**
leczenie zakażeń dolnych dróg 
moczowych, 30 tabl. 

Lactovaginal 14 kaps.: Skład: 1 kapsułka zawiera pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 około 1010 , w tym nie mniej niż 108 CFU (Jednostek 
tworzących kolonie) Wskazania do stosowania: Lactovaginal® zaleca się stosować w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej 
� ory bakteryjnej pochwy: w stanach zapalnych narządów rodnych po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi lub 
przeciwgrzybiczymi, przy występowaniu upławów jak również pro� laktycznie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot opowiedzialny: Polska Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna 
Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków

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.

ZDROWE DZIECKO

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1199*

od

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
2199*

cena za 10 ml = 349.90 zł
3499*

Iladian dla dziewczynek
żel do higieny intymnej, 100 ml 

Ibuprom dla dzieci**
lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, 
przeciwzapalny, smak truskawkowy, 100 ml

Acidolac Baby
probiotyk dla dzieci 1500 g, 
10 saszetek

Acidolac Baby
probioty dla dzieci w kroplach, 
10 ml

cena za 100 ml = 14.99 zł
1499*

Ibuprom dla dzieci 100 ml: Sklad: ibuprofen 100 mg/5 ml, zawiesina doustna. Wskazania: gorączka różnego pochodzenia; bóle różnego 
pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu 
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii 
w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej ani w połączeniu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie stosować w III 
trymestrze ciąży i w czynnej chorobie wrzodowej przewodu pokarmowego. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

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.

ZDROWIE I WITALNOŚĆ

SUPLEMENTY DIETY

Duże opakowanie - 100 tabletek! 

Wybierz Naturell Potas Organiczny Wybierz Naturell Potas Organiczny 

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1399*

Plusssz NB 
Minerały + 
Multiwitamina
24 tabl. mus.

Plusssz NB 
Magnez + 
Multiwitamina 
24 tabl. mus.

cena za opakowanie
1999*

Braveran
wywiera koszystny wpływ na libido, sprzyja 
utrzymaniu sprawności seksualnej, 8 tabl. SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3399*

SUPLEMENTY DIETY
cena za opakowanie
699*

cena za opakowanie
199*

SUPLEMENTY DIETYSUPLEMENTY 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.

ZDROWE CIAŁO

NICORETTE® SPRAY 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® COOLMINT Każda 
tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych 
poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem 
stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu 
z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. Nicorette Cool Berry Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny 
w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie 
objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania 
wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. MAT/3275/01/2017

NICORETTE® 
COOLMINT

NICORETTE® 
COOL BERRY

NICORETTE® 
SPRAY

DAKTARIN PUDER SPRAY 1 g pudru leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazolu azotanu.  Wskazania: Stosowany, zwykle w połączeniu z produktem 
Daktarin krem, w leczeniu grzybicy międzypalcowej stóp („stopa sportowca”) oraz grzybicy obrębnej pachwin. Może być również stosowany zapobiegawczo do środka 
butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu 
w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. DAKTARIN KREM 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. 
Wskazania: Leczenie grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin, 
grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może być on stosowany w grzybicach wtórnie 
zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. DAKTARIN PUDER 
1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Wskazania: Leczenie grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: 
grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin, grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może 
być on stosowany w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne 
imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz 
na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/6907/04/2019

W walce z grzybicą stóp 
postaw na DAKTARIN®

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
5599*

** ** **

postaw na DAKTARIN

cena za 100 ml = 38.99 zł
3899*

cena za 100 g = 153.27zł
2299*

®

cena za 100 g = 104.95 zł
2099*

Corega Komfort
40 g

* W porównaniu do korzystania z protezy bez użycia kremu mocującego.
CHPL/CHPLD/0005/19 

cena za 100 g = 52.48 zł
2099*

cena za opakowanie
3499*

od

Opti-Free Express
wielofunkcyjny płyn 
do soczewek kontaktowych, 
355 ml

Biovax med 
aktywny żel stymulujący odrastanie 
włosów, 75 ml

Biovax med 
dermostymulujący szampon 
na odrastanie włosów, 200 ml

cena za 100 ml = 8.45 zł
2999*

cena za 100 ml = 38.65 zł
2899

cena za 100 ml = 16.00 zł
3199

cena za opakowanie
1799*

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.

SPRZĘT MEDYCZNY

Classic assorted
uniwersalne, 20 szt.

Aquabloc assorted
wodoszczelne, 20 szt.

Delicate Kids Girl
ultradelikatne, 24 szt.

Family
zestaw, 20 szt.

Plastry antybakteryjne. 
Ochrona rany przed ryzykiem infekcji!

PiC_Plastry-HW162019-95x74mm.indd   1 15.07.2019   12:36

Błyskawiczne łagodzenie bólu.
Spray chłodzący 
Idealny m.in. w przypadku 
stłuczeń, zwichnięć. 

150 ml 400 ml400 ml400 ml400 ml

Idealny m.in. w przypadku Idealny m.in. w przypadku Idealny m.in. w przypadku Idealny m.in. w przypadku Idealny m.in. w przypadku Idealny m.in. w przypadku 

150 ml150 ml

PiC_IceSpray-HW162019-95x74mm.indd   1 15.07.2019   12:37

cena za opakowanie
599*

cena za opakowanie
599*

cena za opakowanie
399*

cena za opakowanie
499*

cena za 100 ml = 5.99 zł
899*

cena za 100 ml = 2.75 zł
1099*

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 PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny,
z zasilaczem

cena za 1 szt.
16999*

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

cena za 1 szt.
10999*

cena za 1 szt.cena za 1 szt.
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

Microlife BP B3 AFIB

cena za 1 szt.
17999*

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*

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

cena za 1 szt.

16999*

PiC Solution Mr Hippo

169

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

PiC Solution Rino Shower
Irygator przeznaczony do oczyszczania 
i nawilżania jamy nosowej, z końcówką "2 w 1" 
dla dzieci i dorosłych, akcesorium do inhalatorów 
tłokowych

cena za 1 szt.
15999*

cena za 1 szt.
2999*

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

cena za 1 szt.
13999*

PiC Solution Rino Shower
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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.

ACARD 75 MG X 60 TABL., Acidum acetylsalicylicum). Skład i postać:  Jedna tabletka dojelitowa  zawiera 75 mg  kwasu acetylosalicylowego. Wskazania do stosowania: Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie 
zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom 
przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami 
ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów pro� laktyki. Przeciwwskazania: Produktu Acard nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną 
- kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; u pacjentów ze skazą krwotoczną; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby;  u pacjentów 
z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci 
w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye a - rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. 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.

Halier 

It’s easy with PiC!

Szybka i bezpieczna ulga w bólu 
dzięki naturalnej mocy ciepła lub zimna.
Okłady żelowe do wielokrotnego przygotowania 
zimnych lub ciepłych kompresów.

Idealne do łagodzenia bólu w przypadku np. 
stłuczeń, zwichnięć, stanów zapalnych. 

Thermogel 
10x26cm (basic)

Thermogel 
10x26cm (z paskiem)

Thermogel 
10x10cm

Thermogel
20x30cm (z paskami)

Thermogel 17x30cm 
(na kolana)

20x30cm (z paskami)

PiC-ThermoGel-SPP-HW162019-190x178mm.indd   1 15.07.2019   13:07

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

cena za 100 ml = 21.99 zł
2199*

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
2199*

Marimer 
� zjologiczny roztwór wody morskiej, 
spray do nosa, 100 ml 

Acard**  
75 mg, pomaga  blokować powstawanie 
zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych, 
60 tabl. dojelitowych

health-watch.pl


