
** 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.

BY HEALTH WATCHTM

TWOJE
ZDROWIE

Ka
ta

lo
g 

ob
ow

ią
zu

je
od

 2
2.

08
.2

01
9 

do
 2

8.
08

.2
01

9

MELOXICAM (MELOXICAMUM). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum) Postać farmaceutyczna: tabletka. Wskazania do stosowania: Meloxicam Adamed jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym stosowanym w bólach kości, stawów i mięśni w przebiegu 
reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów, stosowany w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaostrzeń chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu, np. NLPZ, aspiryna. Meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym lub pokrzywką stwierdzanymi w następstwie 
podawania aspiryny lub innych leków z grupy NLPZ. Trzeci trymestr ciąży i laktacja. Dzieci i młodzież poniżej 15 lat. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związana z wcześniejszym podawaniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) 
dwunastnicy, krwawienie (co najmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia) w wywiadzie. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych. Krwawienia z przewodu pokarmowego, krwotok z naczyń mózgowych lub inne zaburzenia 
prowadzące do krwawień w wywiadzie. Ciężka niewydolność serca. Opakowanie: jedno opakowanie zawiera 10 tabletek. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A.,Pieńków 149, 05-152 Czosnów. SMECTA (DIOSMECTITE); 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu (glinokrzemian); substancje czynne 
o znanym działaniu: glukoza, sacharoza. Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania do stosowania: Leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci. Leczenie przewlekłej biegunki u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą (glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat pomarańczowy, aromat waniliowy). Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Informacji o leku udziela: Ipsen Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, tel.: (22) 653 68 00, fax: 
(22) 653 68 22. NUROFEN EXPRESS FORTE 400MG  20 KAPS. Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki miękkie. Skład: 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i substancje pomocnicze. Wskazania do stosowania: U dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w 
objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związane z przeziębieniem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość  w wywiadzie 
(np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym 
leczeniem NLPZ.  Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, z krwawieniem z naczyń 
mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną , z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).  Ostatni trymestr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 12 lat 
oraz u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. BIOTEBAL 5 MG 60 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny.  Wskazania: Niedobór biotyny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podmiot 
odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL z dnia: 2012.03.05. 

lek przeciwbólowy 
i przeciwzapalny, 
10 tabl. 

Meloxicam**

cena za opakowanie
299*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie

Suplementy diety dla zdrowia i witalności
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Smecta** 
lek przeciwbiegunkowy, 
10 saszetek 

cena za opakowanie
799*

cena za opakowanie
4999* Biotebal 5 mg**   

stosowany w niedoborach biotyny, 
w  przypadkach: wypadania włosów, 
zaburzeń wzrostu paznokci i włosów, 
60 tabl. 

Nurofen 
Express Forte**   
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 tabl. 
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PRZEZIĘBIENIE / ODPORNOŚĆ

HERBA-IMUNO RAPID
to produkt wysokiej jakości 
zawierający wysoką zawartość 
witaminy C i cynku dla wspoma-
gania układu odpornościowego.
Został wzbogacony kombinacją 
ekstraktów ziołowych stosowanych
tradycyjnie do wspomagania układu
oddechowego.

HERBA-IMUNO RAPID to:
Wysoka zawartość witaminy C i cynku
Optymalna kombinacja jeżówki 
purpurowej, bzu czarnego, pelargonii 
afrykańskiej i kurkumy
Wsparcie układu oddechowego (kurkuma, 
jeżówka purpurowa, pelargonia afrykańska)  
i odpornościowego (bez czarny)
Produkt odpowiedni w okresie jesienno-zimowym kiedy 
organizm narażony jest na szkodliwe działanie czynników 
zewnętrznych. SUPLEMENT DIETY

Opakowanie: 30 tabletek    Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska

cena za opakowanie
2999*

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za opakowanie
1199*

Otrivin Regeneracja**  
udrożnia nos, wspomaga gojenie 
błony śluzowej nosa, aerozol, 
10 ml 

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

Orofar Max
30 pastylek

*

**

cena za opakowanie
2399*

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*

**

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*

OTRIVIN REGENERACJA AEROZOL DO NOSA 10 ML. Skład: 1 ml roztworu zawiera: substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1 mg, 
deksopantenol 5 mg oraz substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek (roztwór), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, 
woda oczyszczona. Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujace w przebiegu przeziebienia, kataru siennego, 
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, po przebyciu 
operacji wykonywanej przez nos, jaskra, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, nie podawać 
dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ciąża, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

** **
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DOMOWA APTECZKA

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
1349*

cena za opakowanie
1099* Apap Caps**  

lek przeciwbólowy 
i przeciwgorączkowy, 10 kaps. Hepatil® Complex 4w1  

zawiera fosfolipidy działające 
korzystnie na funkcjonowanie wątroby, 
50 kaps. 

Ranigast max 20**  
objawowe leczenie niestrawności 
i zgagi,  20 tabl. 

Ortanol max**  
lek na zgagę, 14 kaps.  

cena za 100 g = 18.65 zł
1399*

ALTACET ŻEL, 75 G. Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych 
oparzeniami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na 
miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. 
Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz 
Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa
¹Lek dostępny na rynku od 2003 r., na podstawie ChPL Altacet® Żel.

ORTANOL MAX 20 MG  14 KAPS.  Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu i substancje pomocnicze, m.in. 177 mg laktozy. Wskazania: Leczenie 
objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie 
z nel� nawirem. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Informacja o produkcie: Sandoz Polska 
Sp. z o.o., ul. Do 50 C, 02-672 Warszawa.

APAP CAPS 500 MG 10 KAPS. Skład 1 kaps. zawiera: substancję czynną: paracetamol 500 mg; Działanie: Paracetamol wykazuje działanie 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Wskazania: Bóle różnego pochodzenia: ból głowy, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle miesiączkowe, gorączka 
np. w przebiegu przeziębienia lub grypy. Przeciwwskazania: Nie należy przyjmować leku jeśli: wcześniej stwierdzono uczulenie na paracetamol 
lub którykolwiek składnik leku, występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek, stosowane są inhibitory MAO oraz w okresie do 2 tygodni po 
ich odstawieniu, występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemogl.
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. 

RANIGAST MAX 20 TABL. Skład i postać: 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 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 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: 2018.12.11.

Sygnatura: ALTA/003/01-2019

Sygnatura: ORTM/003/01-2019

Altacet®Żel**  
lek na stłuczenia i obrzęki, 
75 g  

cena za opakowanie
3199*

SUPLEMENT DIETY

3health-watch.pl
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MAMA I DZIECKO

cena za opakowanie
1999*

Cystone™
Tabletki, 
100 sztuk.

łagodzi objawy kamieni nerkowych

przynosi ulgę w zakażeniach
układu moczowego

wykazuje działanie moczopędne

Wspiera nerki
i układ moczowy

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2299*

cena za 10 ml = 329.90 zł
3299*

Acidolac Baby
probiotyk dla dzieci 1500 g, 
10 saszetek

Acidolac Baby
probioty dla dzieci w kroplach, 
10 ml

SUPLEMENTY DIETY

cena za 100 ml = 17.99 zł
1799*

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

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.

cena za opakowanie
1099*

od

cena za opakowanie
3199*

od

SUPLEMENTY DIETY

Zdrowy Lizak 
Mniam-Mniam
różne rodzaje, 
1 szt.cena za opakowanie

199*
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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

Dla osób mających zwiększone 
zapotrzebowanie na wapń.

SUPLEMENT DIETY

Calcium DUO
Alergo
+kwercytyna
20 tabletek musujących

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

20 tabletek
musujących o smaku
pomarańczowym

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
499*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
1099* Extrabiotin  

suplement diety wspomagający 
skórę i włosy, 30 tabl. 

Vitotal 
dla kobiet, dla mężczyzn,
30 tabl.

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
1699*

od

Zdrowy Lizak 
Mniam-Mniam
różne rodzaje, 
1 szt.
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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

cena za 100 g = 85.69 zł
2999*

cena za 100 ML = 51.98 ZŁ
2599*

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**

cena za opakowanie
3899*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
2299*

Antidral**  
łagodzi nadmierną potliwość pach, 
stóp i dłoni, płyn 50 ml 

Clotidal krem**  
lek przeciwgrzybiczy, krem 
dopochwowy, 35 g, 6 aplikatorów  

cena za 100 ml = 173.27 zł
2599*

WYRÓB MEDYCZNY

Fonix Ból Uszu
pomaga w przypadku bólu, 
infekcji, podrażnienia, 
nagromadzenia woskowiny, 
15 ml 

cena za opakowanie
2099*

od

**

ANTIDRAL  x 50 ml  PłYN. Skład: 1g płynu zawiera: substancję czynną: glinu chlorek 100 mg oraz substancje pomocnicze: glicerol, etanol, woda 
oczyszczona, hydroksyetyloceluloza. Wskazania: lek stosuje się zewnętrznie na nadmiernie pocące się powierzchnie skóry, tj. na skórę stóp, pach 
i dłoni. Antidral likwiduje lub łagodzi przykre dolegliwości, związane z nadmiernym poceniem się. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek 
ze składników leku, nie stosować na uszkodzoną skórę, unikać kontaktu płynu Antidral z błoną śluzową i oczami. Podmiot odpowiedzialny: 
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

CLOTIDAL KREM 1% 35 G + 6 APLIKATORÓW. Skład: Substancją czynną leku jest klotrymazol (Clotrimazolum). 1 g kremu dopochwowego zawiera 
10 mg klotrymazolu. Wskazania: Clotidal to produkt leczniczy w postaci kremu dopochwowego z dołączonymi aplikatorami o pojemności 5 ml, 
który zawiera substancję o działaniu przeciwgrzybiczym - klotrymazol. Lek stosuje się podczas grzybiczego zapalenia błon śluzowych narządów 
płciowych. Clotidal można stosować również u mężczyzn podczas zakażenia żołędzi (zwieńczenia prącia) oraz grzybiczego zapalenia błon 
śluzowych narządów płciowych wywołanego przez drożdżaki (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy), zakażenie żołędzi prącia przez 
drożdżaki (Candida). Lek jest przeznaczony dla osób od 16 lat. Przeciwwskazania: Jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z 
pozostałych składników tego leku. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. 

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
5599*

cena za opakowanie
1799*

od

6



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

SPRZĘT MEDYCZNY

cena za opakowanie
6999* Acuve Trueye 

soczewki kontaktowe, 
30 szt.

cena za opakowanie
599*

cena za 1 szt.
12999*

cena za 1 szt.
19499*

cena za 100 ml = 15.99 zł
1199*

cena za 100 ml = 30.65 zł
2299*

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

cena za 1 szt.
9199*

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

cena za 1 szt.
8799*

Diagnostic PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny,
z zasilaczem

cena za 1 szt.
15499*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.
19999*

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.
11199*

Pic ThermoGel
kompres żelowy wielokrotnego użytku do 
wykonywania ciepłych lub zimnych okładów, 
z paskiem do mocowania, 10 cm x 10 cm 

cena za opakowanie
999*

Pic ThermoGel
kompres żelowy wielokrotnego użytku do 
wykonywania ciepłych lub zimnych okładów, 
10 cm x 26 cm

cena za opakowanie
1999*

Pic Comfort
spray chłodzący, 400 ml

cena za 100 ml = 3.00 zł
1199*

Pic Comfort
spray chłodzący, 150 ml

cena za 100 ml = 6.66 zł
999*

WHITE WAY JET 3000
bezprzewodowy irygator 
dentystyczny, 1 szt.

cena za 1 szt.
17399*173
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STREFA PREMIUM

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

KETONAL® ACTIVE. Postać: kapsułki twarde, 50 mg. Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy. 
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych 
NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji ana� laktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu 
pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., 
ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl. 

SUPLEMENTY DIETY

Sygnatura: KETO/010/01-2019

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
1999*

cena za opakowanie
1599*

cena za 100 ml = 599.90 zł
5999*

cena za 100 ml = 10.00 zł
2999*

cena za 100 ml = 399.90 zł
3999*

cena za 100 ml = 369.90 zł
3699*

Bodymax Plus, 50+ 
zmniejsza zmęczenie 
i przywraca energię. 30 tabl. 

Systane Complete  
krople do oczu, 
10 ml

Opti-Free Replenish  
płyn do soczewek kontaktowych, 
300 ml

Systane Hydration  
krople do oczu, 
10 ml

Systane ultra  
krople do oczu, 
10 ml

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

W TROSCE 
O TWOJE OCZY

Systane Complete  

cena za 100 ml = 599.90 zł

Systane Complete  Systane Complete  

cena za 100 ml = 10.00 zł
29

Opti-Free Replenish  

cena za 100 ml = 369.90 zł
36

Systane ultra  

cena za 100 ml = 369.90 zł
36
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