
** 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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Powitaj szkołę 
W dobrej formie 
– niezbędnik Twojego dziecka

WARTO PRZECZYTAĆ:

– niezbędnik Twojego dziecka
str. 2

Witamina D
Dlaczego jest tak ważna
dla naszego organizmu? str. 3

SUDAFED XYLOSPRAY HA. Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach 
chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; 
pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.; 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. NUROFEN EXPRESS FORTE, 400 MG, KAPSUŁKI, MIĘKKIE. Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o 
masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związany z przeziębieniem.  Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji 
pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego 
w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych 
lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krzepnięcia lub skaza krwotoczna; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg. 
Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. VERAL, 10 MG/G (1%) Żel. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Diklofenak sodowy (Diclofenacum natricum). Dawka substancji czynnej: 10 mg/g (1%). 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego. Postać farmaceutyczna: Żel. Jednorodny, bezbarwny, 
przejrzysty żel o charakterystycznym zapachu alkoholu. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Veral 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, nadwyrężeń lub stłuczeń); bólu pleców; ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 
lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stwierdzona wcześniej alergia na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, objawiająca się napadem astmy, pokrzywką 
lub ostrym zapaleniem błony śluzowej nosa. Produktu nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Štrossova 239, PSČ 53003, Republika Czeska.  

spray do nosa dla dzieci 
od 2 r.ż, 10 ml 

Sudafed 
Xylospray 
HA**

cena za 100 ml = 159.90 zł
1599*

Multilac 
synbiotyk w kapsułkach, 
10 szt. 

cena za opakowanie
999*

cena za 100 g = 18.16 zł
999*

SUPLEMENT DIETY

Veral**   
żel łagodzący ból, stany 
zapalne i obrzęki, 55 g 

Nurofen 
Express Forte**   
lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 kaps. 

cena za opakowanie
1399*



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

ZDROWY POWRÓT DO SZKOŁY

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

VISOLVIT JUNIOR - ZDROWIE MALUCHA NA SŁODKO
Niejeden rodzic głowi się nad tym, jak przekonać dziecko do zmiany 
diety tak, by zapewnić mu wszelkie niezbędne składniki i minerały. 
Jeśli się nie udaje, próbujemy wprowadzać mikroelementy i witaminy 
w preparatach chemicznych, ale niejednokrotnie podanie tabletki 
maluchowi okazuje się być nie lada wyzwaniem. Na pomoc rodzicom 
przychodzą suplementy w postaci lizaków, żelków czy cukierków. 
Twoja pociecha chętnie sięgnie po łakocie z apteki, a ty będziesz mieć 
pewność, że dostarczasz jej składniki niezbędne do prawidłowego 
rozwoju.

Iladian
żel do higieny intymnej 
dla dziewczynek, 150 ml

Nyda    
preparaty zwalczające wszy oraz gnidy, 
50 ml - 100 ml

Sterimar Baby
nawilżanie oraz codzienna 
higiena nosa, spray, 100 ml 

Cebion** 
krople doustne stosowane w celu 
uzupełnienia niedoborów witaminy C, 30 ml

Visolvit Junior żelki  
suplement diety zawierający 
zestaw witamin, 50 szt.

Strepsils Junior**  
pastylki na gardło do ssania o smaku 
truskawkowym, 24 szt. 

cena za 100 ml = 8.66 zł
1299*

cena za 100 ml = 24.99 zł
2499*

CEBION 100 MG/1ML X 30 ML. Skład: 1 ml roztworu  (ok. 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego, substancje pomocnicze: glicerol 87%. Dawkowanie: Doustnie. Niemowlęta od 28. dnia ż. i dzieci do ukończenia 23. m.ż.: 5-8 kropli na dobę; Dzieci 3-11 rż.: 10 kropli na dobę; Dorośli i dzieci od 12 rż.: 15-20 kropli na dobę (w przypadku większego zapotrzebowania podane dawki stosuje się 2 razy na dobę). Krople można podawać, dodając je do butelki lub na łyżce mleka, herbaty, soku. Wskazania: Preparat zalecany w: niedoborach witaminy C w organiźmie i zapobieganie 
im, niedokrwistości, oparzeniach, stanach zapalnych skóry, błon śluzowych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, stanach uczuleniowe, zakażeniach układu moczowego, kolagenozach, rekonwalescencji, diecie ubogiej w witaminę C, karmieniu sztucznym niemowląt- preparat zalecany dla dzieci. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Szczawianowa kamica nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (m.in. hemochromatoza, niedokrwistość sideroblastyczna) Podmiot odpowiedzialny: 
Merck Selbstmedikation GmbH. Informacji udziela Merck Sp. z .o o, ul. Jutrznki 137, Warszawa. VIGANTOLETTEN 1000 J.M. 90 TABL.  Skład i postać farmaceutyczna: tabletki. 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D. Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania. Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. Kategoria dostępności: Produkt 
leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 09.03.2016 r.

Vibovit
suplementy diety dostosowane 
do potrzeb dzieci, 30 sasz.

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
2699*

cena za 100 ml = 56.63 zł
1699*

cena za opakowanie
1999*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2999*
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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.

ZDROWA MAMA

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

Witamina D może być wytwarzana w skórze pod wpływem promieni 
słonecznych, jednak w naszej części Europy własna produkcja nie jest 
wystarczająca, dlatego tę substancję należy dostarczać organizmowi 
w postaci kapsułek. Zbyt niskie stężenie witaminy D we krwi osłabia układ 
odpornościowy, sprzyja złamaniom kości, zaburza gospodarkę wapniowo 
- fosforanową, wpływa niekorzystnie na siłę mięśniową, a także spowalnia 
wzrost u dzieci. Warto pamiętać, że suplementacja powinna trwać cały 
rok, ponieważ nawet latem produkcja własna nie pokrywa dobowego 
zapotrzebowania.

VIGANTOLETTEN - WITAMINA D PRZEZ CAŁY ROK

Vigantoletten® 1000**   
witamina D3, 90 tabl. 

Elgydium   
wybielająca pasta do zębów, 
75 ml

Este Synergy  
płyn do picia, zawiera kolagen, kwas hialuronowy, 
witaminy C i E oraz cynk i biotynę, 28 ampułek 

cena za 100 ml = 29.32 zł
2199*

Positivum 
tabletki uspokajające, 180 szt.

Cetaphil EM, MD
dermatologiczna emulsja do mycia 
lub balsam do ciala, 236 ml 

Żeń-Szeń Vita Complex    
przyczynia się do zwiększenia energii 
w organizmie , 30 kaps. 

Forsen Forte
suplement diety zawierający ekstrakty 
roślinne i melatoninę, 30 kaps.

CEBION 100 MG/1ML X 30 ML. Skład: 1 ml roztworu  (ok. 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego, substancje pomocnicze: glicerol 87%. Dawkowanie: Doustnie. Niemowlęta od 28. dnia ż. i dzieci do ukończenia 23. m.ż.: 5-8 kropli na dobę; Dzieci 3-11 rż.: 10 kropli na dobę; Dorośli i dzieci od 12 rż.: 15-20 kropli na dobę (w przypadku większego zapotrzebowania podane dawki stosuje się 2 razy na dobę). Krople można podawać, dodając je do butelki lub na łyżce mleka, herbaty, soku. Wskazania: Preparat zalecany w: niedoborach witaminy C w organiźmie i zapobieganie 
im, niedokrwistości, oparzeniach, stanach zapalnych skóry, błon śluzowych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, stanach uczuleniowe, zakażeniach układu moczowego, kolagenozach, rekonwalescencji, diecie ubogiej w witaminę C, karmieniu sztucznym niemowląt- preparat zalecany dla dzieci. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Szczawianowa kamica nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (m.in. hemochromatoza, niedokrwistość sideroblastyczna) Podmiot odpowiedzialny: 
Merck Selbstmedikation GmbH. Informacji udziela Merck Sp. z .o o, ul. Jutrznki 137, Warszawa. VIGANTOLETTEN 1000 J.M. 90 TABL.  Skład i postać farmaceutyczna: tabletki. 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D. Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania. Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. Kategoria dostępności: Produkt 
leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 09.03.2016 r.

cena za opakowanie
1449*

cena za opakowanie
8999*

cena za 100 ml = 19.49 zł
4599*

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
2499*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2999*

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 

**

Omegamed®
odporność 1+
syrop w butelce pastylki żelowe do żucia syrop w kapsułkach do żucia

Omegamed®
odporność 3+

Omegamed®
odporność 5+

*Na  podstawie  badania  MMS  realizowanego  w  2014  r.  na  reprezentatywnej 
próbie  200 lekarzy  pediatrów.  Preparat  Omegamed  najczęściej  wskazywany  przez 
pediatrów przy stwierdzeniu: „Ten produkt jest najbardziej skuteczny, zawiera substancje 
czynne o udowodnionym działaniu w wartościowych badaniach naukowych”.
Oświadczenia zdrowotne oraz piśmiennictwo dostępne na www.omegamed.pl SUPLEMENT DIETY

TANTUM VERDE 0,15% ATOMIZER 30 ML. Tantum Verde, 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.

cena za 100 ml = 66.66 zł
1999*

Tantum Verde**  
aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, działa 
przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyseptycznie, 30 ml 

Tantum Verde**  

cena za 100 ml = 209.90 zł
2099*

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

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.

Potrójne działanie 
na katar i kaszel:

ACTIFED 5 ml syropu zawiera 1,25 mg triprolidyny chlorowodorku, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku oraz 10 mg dekstrometorfanu 
bromowodorku. Wskazania:  Łagodzenie objawów towarzyszących stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, w których korzystne jest podanie leku 
zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa, antagonisty receptora histaminowego H1 oraz leku przeciwkaszlowego. Do stosowania u dorosłych 
i dzieci w wieku od 7 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie 
tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów 
monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi 
lub przełomu nadciśnieniowego. Istnieje ryzyko wystąpienia syndromu serotoninowego podczas stosowania razem z dekstrometorfanem. Nie stosować 
u pacjentów przyjmujących furazolidon. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/6877/04/2019 

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.

zmniejsza ilość 
wydzieliny łagodzi 

suchy kaszel

odblokowuje nos 

cena za 100 ml = 17.99 zł
1799*

cena za opakowanie
4199*

cena za opakowanie
4799*

cena za opakowanie
4399*

USP_2018_007 MODULY HW 03_95x74mm_GRIPEX-MAX.pdf   1   15/01/18   12:40

**

cena za opakowanie
2199*

cena za 100 ml = 3.47 zł
1699*

cena za 100 ml = 4.49 zł
2199*

cena za 100 ml = 2.00 zł
2499*

SUPLEMENT DIETY

4



** 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

cena za 100 ml = 11.24 zł
1349*

**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
Iskial    
kompleksowa formuła, która łączy w 
sobie olej z wątroby rekina i witaminę 
D3 w zwiększonej ilości, 120 kaps. 

**

Max Vita C 1000
Wspiera układ nerwowy 
i odpornościowy.

Max Vita C 1000
Wspiera układ nerwowy 

cena za opakowanie
2899*

*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. CHPL/CHOROF/0005/18

Orofar Max
30 pastylek

Ӝ

STREPSILS INTENSIVE, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. 
Przeciwwskazania:  nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej 
odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja 
przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z 
wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność: serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; dzieci i młodzież w wieku poniżej 12 lat; 
przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości (takie jak pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk 
naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A. PL/2019-05/87

SZYBKO ZWALCZA OSTRY 
BÓL, GŁĘBOKO W MIEJSCU 

INFEKCJI

cena za opakowanie
1999*

**

cena za opakowanie
449*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2399*

**

**

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.

DOMOWA APTECZKA

Węgiel aktywowany
Wspomaga układ trawienny.

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1449*

APAP  50 TABL.  Skład: paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania: bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, nerwobóle, 
bóle menstruacyjne; gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik 
preparatu; ciężka niewydolność wątroby lub nerek, stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, wrodzony 
niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Apap** 
lek przeciwbólowy 
i przeciwgorączkowy, 50 tabl. 

99*

cena za opakowanie
899*

cena za 100 g = 19.99 zł
1999*

cena za opakowanie
2099*

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.

KOBIECE PIĘKNO

funkcjonowanie stawów
Wspomaga prawidłowe

Rumalaya Forte
Tabletki, 60 sztuk

Rumalaya® żel
Żel, 40 g + 20 g

Suplement dietyKosmetyk

Łagodzi dyskomfort
mięśni i stawów

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
999*

**

„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
4999*

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
3699*

cena za opakowanie
4599*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
2299*

od
cena za opakowanie
1699*

3699*

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.

ZDROWE DZIECKO

Omegamed® Baby*

kapsułki twist-o�,
30 szt.

kapsułki twist-o�,
30 szt.

Omegamed® Baby+D*

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. **SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
4499*

cena za 100 ml = 26.99 zł
2699*

*Wśród wszystkich produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu podawanych miejscowo we wskazaniu bolesne ząbkowanie. Na podstawie 
Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – stan na dzień 01.02.2018. CALGEL 1 
gram żelu do stosowania na dziąsła zawiera 3,3 mg lidokainy chlorowodorku i 1 mg cetylopirydyniowego chlorku. Wskazania: Stany zapalne podczas 
ząbkowania. Calgel działa szybko, zmniejszając ból wywołany ząbkowaniem i łagodząc podrażnienie dziąseł niemowlęcia. Posiada także niewielkie 
właściwości antyseptyczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w  tym rumianek. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.  MAT/6904/04/2019

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.

Jedyny produkt leczniczy na rynku 
na bolesne ząbkowanie u dzieci, 
który działa zarówno znieczulająco 
miejscowo jak i antyseptycznie**

cena za 100 g = 229.90 zł
2299*

cena za opakowanie
599*

cena za 100 g = 66.63 zł
1999*

cena za opakowanie
2199*

od

**

Lokomarin** 
zapewni twojemu dziecku dobre 
samopoczucie w podróży, 15 tabl. 

8



** 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

cena za opakowanie
999*

od

cena za opakowanie
699*

**

SUPLEMENTY DIETY

Bodymax
Active
30 tabl.

Bodymax
50+
30 tabl.

Bodymax
Plus
30 tabl.

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
2899*

MAXIGRA GO 25 MG 4 TABL. Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldena� lu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldena� lu cytrynianu. Substancje pomocnicze o znanym 
działaniu: każda tabletka zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) i 70,4575 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany 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 Maxigra Go niezbędna jest stymulacja 
seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldena� lu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział 
tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldena� lu z lekami uwalniającymi tlenek 
azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldena� lu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest 
przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldena� lu nie należy stosować u mężczyzn, 
u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy 
Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic 
anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldena� lu 
w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze 
stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). 
Stosowanie syldena� lu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: 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: 2017.07.05.

Maxigra Go** 
leczenie zaburzeń erekcji, 4 tabl.

cena za opakowanie
3899*

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.

ZDROWE CIAŁO

Paski wybielające
z aktywnym węglem

Paski wybielające
z aktywnym węglem

NOWOŚĆ

* w porównaniu do opakowania Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy, 40g. Utrzymuje protezę cały dzień. Zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę.
CHPL/CHPLD/0030/15

cena za opakowanie
7299*

cena za 100 g = 42.84 zł
2999*

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
5699*

cena za opakowanie
5599*

cena za opakowanie
1799*

od

cena za opakowanie
2699*

**

cena za opakowanie
3199*

od

cena za opakowanie
4599*

cena za 100 ml = 31.98 zł
1599*

10



** 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
6799* cena za opakowanie

13599*

cena za opakowanie
18599*

SCHOLL VELVET SMOOTH™
Elektroniczny pilnik do stóp 
„Wet&Dry” z ładowarką

SCHOLL VELVET SMOOTH™
Elektroniczny pilnik do stóp z głowicą 
drobnoziarnistą i szczoteczką złuszczającą

Diagnostic PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny,
z zasilaczem

cena za 1 szt.
15549*

cena za 1 szt.cena za 1 szt.

Diagnostic NC 300
termometr bezkontaktowy na podczerwień

cena za 1 szt.
8799*

Diagnostic PRO MESH
inhalator siateczkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
19999*

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

cena za 1 szt.
11999*

cena za 1 szt.cena za 1 szt.

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.
2999*

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

cena za 1 szt.
16099*

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

cena za 1 szt.

15999*

PiC Solution Mr Hippo

159

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

cena za 1 szt.
16899*

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

cena za 1 szt.
19499*

cena za 1 szt.
13999*

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

cena za 1 szt.

12999*

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

Microlife A1 Basic
ciśnieniomierz automatyczny, pomiar ciśnienia
krwi i pulsu, pamięć: 30 pomiarów z datą i godziną

cena za 1 szt.
11999*

Dailies Aqua Comfort Plus 
soczewki kontaktowe jednodniowe, 
30 szt.
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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.

RUTINOSCORBIN. Tabletki stosowane w stanach niedoboru witaminy C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa) 90 szt. Substancja czynna: Rutozyd, kwas askorbowy. Dawka: 25 mg + 100 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: W stanach niedoboru witaminy C; w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa); pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników leku. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 
Poznań. HALSET® Jedna tabletka do ssania zawiera 1,5 mg Cetylpyridinii chloridum (cetylopirydyniowy chlorek jednowodny). Wskazania: Zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nietolerancja fruktozy. Nie stosować u małych dzieci ze względu na możliwość przypadkowego zakrztuszenia się tabletką. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

cena za 100 ml = 449.90 zł
4499*

SUPLEMENTY DIETY

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
799*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
5599*

cena za opakowanie
2199*

Halset** 
działa odkażająco w zapaleniach jamy 
ustnej i gardła, 24 tabl. do ssania

Rutinoscorbin**  
produkt leczniczy stosowany w stanach 
przeziębienia oraz zakażenia wirusowego, 
w tym grypie, 90 tabl.

Biopron Kids +*  
Zaawansowane wsparcie układu odpornościowego.
Unikalne połączenie żywych kultur bakterii z inuliną 
i fruktooligosacharydami oraz kompleksem witaminy B6 i C., 
30 kaps.

Biopron Kids +*  
Zaawansowane wsparcie układu odpornościowego.
Unikalne połączenie żywych kultur bakterii z inuliną 
i fruktooligosacharydami oraz kompleksem witaminy B6 i C., 
10 kaps.

Biopron Baby +*  
Zaawansowane wsparcie układu 
odpornościowego.
Unikalne połączenie żywych kultur 
bakterii oraz  witaminy D3, 10 ml
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