
** 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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Nie daj się przeziębieniu
zwalcz pierwsze objawy
polecane leki

POLECANE JESIENIĄ:
str. 2

Zadbaj o właściwą mikro� orę
swojego dziecka
polecamy probiotyki

str. 8

    
lek na wzdęcia oraz gazy, 
który może być stosowany 
w leczeniu objawowym 
zaburzeń trawiennych, 25 kaps.

ESPUMISAN 40 MG, KAPSUŁKI. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda kapsułka zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 0,28 mg, żółcień pomarańczowa FCF (E 110) 0,002 mg. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: żelatynowe kapsułki, prawie 
okrągłe, żółte, miękkie, o gładkiej powierzchni i widocznej spoinie. Zawartość kapsułek jest bezbarwna i może być lekko mętna. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z gromadzeniem się gazów, np.: wzdęcia; w przypadku wzmożonego powstawania gazów 
w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych okolic brzucha, np. badaniach radiologicznych i ultrasonografi cznych oraz gastroskopii. Espumisan wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną, żółcień 
pomarańczową FCF (E 110), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. Ostatnia aktualizacja: 07.2016. Informacja naukowa: 
BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00. BIOTYNOX 10 MG, TABLETKI. Jedna tabletka zawiera 10 mg biotyny (Biotinum). Wskazania do stosowania: Wspomagające leczenie niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów 
i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu i krocza, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. IBUPROFEN 
MAX TEVA 400 MG 20 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera: 400mg ibuprofenu co odpowiada 342mg ibuprofenu z lizyną, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynia, hypromeloza 6 mPa, makrogol 6000, glicerol 85% Wskazania: bóle głowy, w tym migrenowe, 
bóle zębów, bóle menstruacyjne, krótkotrwałe, objawowe leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu, ostrych migrenowych bólów głowy z aurą lub bez i (lub) gorączki. Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe (niesteroidowy lek przeciwzapalny).  Przeciwwskazania: nie stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie 
(nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, gry u pacjenta występowały duszność, astma, katar, obrzęk lub pokjrzywka po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), występowały przypadki niesprecyzowanego zaburzenia 
krwi, krwotok naczyniowo-mózgowy lub inne czynne krwawienia, ciężka niewydolność serca, ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, silne odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niedostateczną podażą płynów), ostatni trymestr ciąży, czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) 
dwunastnicy/krwawienia (co najmniej 2 różne epizody rozpoznanych owrzodzeń lub krwawień). Podmiot odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. OTRIVIN REGENERACJA AEROZOL DO NOSA 10 ML skład: 1ml roztworu zawiera: substancję 
czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1mg , deksopantenol 5mg 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. ul.

Espumisan**

cena za opakowanie
699*

Ibuprofen Max** 
do stosowania 
w krótkotrwałym 
leczeniu bólów różnego 
pochodzenia oraz gorączki, 
20 tabl. 

cena za opakowanie
849*Biotynox Forte**   

10 mg, wspomaga leczenie niedoboru 
biotyny z takimi objawami jak: wypadanie 
włosów, zaburzenia wzrostu włosów 
i paznokci oraz stany zapalne skóry, 30 tabl. 

Otrivin 
Regeneracja**    
spray ułatwiający oddychanie 
przez nos oraz przyspieszający 
gojenie ran w obrębie błony 
śluzowej nosa, 10 ml

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za opakowanie
3999*



** 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 = 99.93 zł
1499*

cena za opakowanie
3499*

cena za 100 ml = 19.16 zł
2299*

SILNIEJSZA NIŻ PRZEZIĘBIENIE

Aspirin®C **

20 tabletek

Aspirin® C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dole-
gliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwo-
ści bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – kwas acetylosalicy-
lowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady 
astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, 
ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: 
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/30.05.2014/KS
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SILNIEJSZA NIŻ PRZEZIĘBIENIE

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dole
gliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwo
ści bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – kwas acetylosalicy
lowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady 
astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych 

cena za opakowanie
2799*

Orofar 
Total Action
aerozol, 30 ml

 CHPL/CHOROF/0013/17
Orofar Total Action, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Jeden ml roztworu zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg lidokainy chlorowodorku. Wskazania do stosowania: 
infekcje gardła; infekcje jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty);ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, 
zapaleniu krtani;pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina). Orofar Total Action jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 
lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorek benzoksoniowy i inne czwartorzędowe sole amoniowe. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą.Nadwrażliwość na 
lilidokainy chlorowodorek lub inne substancje miejscowo znieczulające z grupy amidów. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.IX.2016

cena za 100 ml = 83.30 zł
2499*

**

cena za opakowanie
1999*

**  **  

**

**

**  
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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

BENGAY® MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA 
BENGAY® 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona 
jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz stawów 
spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
kręgosłupa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 
nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: : McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/6902/04/2019

Łagodzi bóle mięśni i stawów spowodowane 
urazami lub przeciążeniem

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

 MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA 
BENGAY® 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona 

cena za opakowanie
1099*

Węgiel aktywowany
Wspomaga układ trawienny.

cena za opakowanie
999*

SUPLEMENTY DIETY

Ibuprofenum + Paracetamolum 200 mg + 325 mg, tabletki
Wskazania: bóle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle lędźwiowo-
krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle.Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób. Przeciwwskazania: uczulenie 
(nadwrażliwość) na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku; uczulenie (nadwrażliwość) na leki z grupy NLPZ, w tym kwas 
acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych, charakteryzującej się 
występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków 
z grupy NLPZ ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie); perforacji lub 
krwawień, również tych występujących po zastosowaniu leków z grupy NLPZ ciężkie nadciśnienie tętnicze; ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego, 
tachykardii (przyspieszonej akcji serca), dławicy piersiowej; ciężka niewydolność serca ciąża i karmienie piersią; jednoczesne przyjmowanie leków 
przeciwzakrzepowych oraz w skazie krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego) 
zatrzymanie moczu jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 u pacjentów u których występuje wrodzony 
niedobór dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej u dzieci w wieku poniżej 12 lat; choroba alkoholowa. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma SA ul. Pelplińska 19,83-200 Starogard Gdański

Iberogast®
20 ml, 50 ml

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką 
przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegli-
wościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 
02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V5/07.2018/KH
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Siła natury 
i nauki
Iberogast® to lek, który 
czerpie z mocy 9 wyciągów 
roślin leczniczych. Zioła te 
współdziałając, łagodzą wiele
czynnościowych dolegliwości 
żołądkowo-jelitowych:
• bóle i skurcze brzucha
• uczucie pełności
• wzdęcia i gazy
• zgaga i nudności
Posiada przebadaną 
skuteczność w leczeniu 
Niestrawności (Dyspepsji) 
Czynnościowej oraz Zespołu 
Jelita Drażliwego.

cena za 100 ml = 99.98 zł
4999*

Iberogast®**
50 ml

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

Lek przeciwbiegunkowy rozpuszczający się 
w jamie ustnej bez popijania.

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

®

edna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Objawowe leczenie 

cena za opakowanie
1599*

12

cena za opakowanie
1399*

**

BENGAY® MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA 
BENGAY® 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona 
jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz stawów 
spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
kręgosłupa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 
nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: : McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/6902/04/2019

Łagodzi bóle mięśni i stawów spowodowane 
urazami lub przeciążeniem

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

cena za 100 g = 35.98 zł
1799*

Metafen**   
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 tabl.  

**

**

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.

MAMA I DZIECKO 

cena za 100 ml = 19.99 zł
2399*

Prenalen
115ml
Syrop

Prenalen Gardło
16 pastylek
do ssania

Prenalen Katar
Spray do nosa
20ml

Dla kobiet w ciąży
I matek karmiących

Prenalen
cena za 100 ml = 17.38 zł
1999*

Prenalen Gardło
cena za opakowanie
1499*

Prenalen Katar
cena za 100 ml = 79.95 zł
1599*99*

Biopron 
Baby+
10 ml

Biopron 
Kids+
10 kaps. 

Biopron 
Kids+
30 kaps. 

cena za 100 ml =349.99 zł
3499*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
4299*

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
149*

cena za opakowanie
699*

cena za 100 ml = 169.99 zł
1699*

SUPLEMENTY DIETY

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

cena za opakowanie
3299*

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 
fl ory bakteryjnej pochwy: w stanach zapalnych narządów rodnych po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi lub 
przeciwgrzybiczymi, przy występowaniu upławów jak również profi 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
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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

cena za opakowanie
Xx99*

cena za opakowanie
1099*

PLUSSSZ®
MAGNEZ + Multiwitamina
tabletki musujące
24 sztuki

PLUSSSZ®
MINERAŁY + Multiwitamina
tabletki musujące
24 sztuki

SUPLEMENT DIETY

*

2 Be Slim  
złożony dwufazowy produkt, który 
wspiera proces odchudzania, 30 tabl. 
na noc + 30 tabl. na dzień

cena za opakowanie
2199*99*

SUPLEMENTY DIETY

NIEWIDOCZNY PLASTER
LECZENIE OPRYSZCZKI

PR
ZY
SP

IESZA GOJEN
IE

ŁAGODZI BÓL,
SWĘDZENIE I PIECZENIE1

12
GODZIN

NIEPRZERWANE
DZIAŁANIE DO 12 GODZIN2

DZIAŁA JAK TARCZA
ANTYWIRUSOWA3

OPRYSZCZKA?

COMP/SG/22/2019, data oprac. wrzesień 2019

1. Karlsmark T. Clinical studi to evaluate performance of a colloid adhesive patch on recurrent herpes labialis lesions. Zaprezentowana podczas 15. Kongresu Europejskiej Akademii
Dermatologii i Wenerologii, Rodos, Grecja , 2006.  2. W badaniu klinicznym z udziałem 174 uczestników, u 25% badanych plaster utrzymywał się na skórze przez 12 godzin lub
dłużej. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.  3. Plaster działa jak tarcza antywirusowa, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia opryszczką

WYLECZ.
UKRYJ.
ZAPOMNIJ.

compeed OPR 2019.qxp_95x74  27.09.2019  10:00  Strona 1

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
7699*

Permen King 
pomaga wywołać erekcję i poprawić 
sprawnośc seksualną, 30 tabl. SUPLEMENTY DIETY

Ginkofar Intense® ,120 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 
120 mg Ginkgo biloba L., folium (liść 
miłorzębu). Wskazania: Ginkofar Intense stosuje się: w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności 
umysłowej związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. Produkt leczniczy zawiera laktozę 
jednowodną, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy 
(typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Ginkofar_95x74.indd   1 05/10/2017   10:10

cena za opakowanie
3699*

**  

cena za opakowanie
1399*

MAGVIT B6  X 50 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6. Wskazania: Wskazania: Preparat 
profi laktycznie stosuje się: w stanach przewlekłego zmęczenia fi zycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i fi 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.

Magvit B6** 
stosowany w leczeniu następstw 
niedoboru magnezu i/lub witaminy B6, 
50 tabl.
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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.

DOBRA FORMA I ZDROWE CIAŁO

Karczoch
wspiera pracę 
wątroby, 60 tabl.

Max Cynk
wspomaga odporność, 
wpływa korzystnie na 
skórę, 30 tabl. 

Głóg
kprzystnie wpływa na 
krążenie i pracę serca, 
90 tabl. 

* 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

KREM COREGA 
MOCUJE PROTEZĘ 
AŻ DO 12H

WIĘKSZA PACZKA
WIĘKSZA OSZCZĘDNOŚĆ

Suplement diety

SPOKÓJ UMYSŁU, 
ENERGIA DLA CIAŁA

Ashvagandha
Kapsułki, 60 sztuk 

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 na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® COOLMINT Każda 
tabletka do ssania zawiera 2 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.  Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.  

NICORETTE® 
COOLMINT**

NICORETTE® 
COOL BERRY**

NICORETTE® 
SPRAY**

NICORETTE® 
cena za opakowanie
5799*

NICORETTE® 
cena za opakowanie
5599*

NICORETTE® 
cena za opakowanie
1799*

SUPLEMENTY DIETY

cena za 100 g = 27.13 zł
1899*

cena za opakowanie
7799*

cena za 100 ml = 6.60 zł
3299*

cena za 100 ml = 39.90 zł
2999*

Karczoch
cena za opakowanie
1999*

Max Cynk
cena za opakowanie
699*

Głóg
cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
2299*

Starazolin Hydrobalance 
długotrwałe nawilżenie do suchych 
i zmęczonych oczu, 2x5 ml

cena za 100 ml = 189.90 zł
1899*

Iwhite 
Dark Stains 
wybielająca pasta 
do zębów, 75 ml

Iwhite 
wybielająca 
pasta do zębów 
1450 ppm f, 75 ml

Iwhite 
wybielający płyn 
do płukania ust 
220 ppm � , 500 ml

Iwhite Instant 
natychmiastowe 
wybielanie zębów 
10 nakładek
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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

13999*

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.
11999*

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

cena za 1 szt.
11599*

Diagnostic NC 300
termometr bezkontaktowy na podczerwień

cena za 1 szt.
9199*

Diagnostic PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny,
z zasilaczem

cena za 1 szt.
15599*

Diagnostic PRO AFIB

cena za 1 szt.
155
cena za 1 szt.
155

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

cena za 1 szt.
11999*

Diagnostic Econstellation

cena za 1 szt.cena za 1 szt.

WHITE WAY WW-Sonic
soniczna szczoteczka do zębów

cena za 1 szt.
19899*1989919899

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

cena za 1 szt.
15999*

PiC Solution Miss Bibi inhalator
szybki i efektywny, idealny dla całej rodziny. 
Małe rozmiary i cicha praca. Gwarancja 5 lat.

cena za 1 szt.

19999*

PiC Solution Mister 8 inhalator
szybki i efektywny, idealny dla całej rodziny. 
Małe rozmiary i cicha praca. Gwarancja 5 lat.

cena za 1 szt.

19999*

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

cena za 1 szt.

15999*

Air Optix Aqua 
soczewki kontaktowe, miesięczne, 3 szt.

Air Optix Colors
soczewki kontaktowe kolorowe,  2 szt.

Opti-Free Replenish 
płyn do soczewek kontaktowych, 300 ml

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
6999*

cena za 100 ml = 99.87 zł
2999*

Iwhite 
Dark Stains 
wybielająca pasta 
do zębów, 75 ml
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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.

IBUPROM ZATOKI 24 TABL. Ibuprofen 200 mg, fenylefryny chlorowodorek 6,1 mg; tabletki drażowane Wskazania do stosowania: stosować doraźnie w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub 
przeziębienia Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen, fenylefryny chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci astmy 
oskrzelowej, kataru, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki; przyjmujących leki z grupy inhibitorów monoaminooksygenazy MAO (stosowanych w leczeniu niedociśnienia tętniczego oraz depresji) i w okresie do 14 dni od zaprzestania ich stosowania; z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub 
z krwawieniem z przewodu pokarmowego; z przebytym w przeszłości, po zastosowaniu NLPZ, krwawieniem z przewodu pokarmowego lub perforacją; z krwawieniem wewnątrzczaszkowym lub innym rodzajem krwawienia; z ciężką niewydolnością wątroby, z ciężką niewydolnością nerek lub z ciężką niewydolnością serca (klasa 
IV wg NYHA); z chorobą wieńcową; z nadciśnieniem tętniczym; z niewyjaśnionymi zaburzeniami hematologicznymi; ze skazą krwotoczną; z cukrzycą; z guzem chromochłonnym nadnerczy; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; z nadczynnością tarczycy; z rozrostem gruczołu krokowego. Produktu leczniczego nie stosować w 
ciąży i w okresie karmienia piersią. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia sp. z o.o. NUROFEN FORTE. Skład: Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego. 
Objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci, u których wcześniej wystąpił skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka powiązane z przyjmowaniem 
kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Pacjenci, u których wcześniej wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ. Pacjenci z czynną lub nawracającą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub z 
krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia). Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca. Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia). 
Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

cena za opakowanie
1599*

cena za 100 ml = 24.99 zł
2499*

Ibuprom Zatoki**
udrożnia nos oraz zatoki przynosowe, działa 
przeciwzapalnie, 24 tabl.

Nurofen Forte**
dla dzieci, lek przeciwzapalny polecany w przypadku 
gorączki oraz dolegliwości bólowych, 100 ml 

* Badanie IPSOS-Badanie marketingowe wykonane 09.2017 przez Instytut Badawczy Ipsos, wywiady ze 100 lekarzami pediatrami. Badania na grupie wiodących 
produktów z żywymi kulturami bakterii (wspomagającymi układ odpornościowy). Dicoflor najczęściej rekomendowany przez ankietowanych pediatrów: 87%.

L.PL.M
KT.09.2018.6842

L.PL.M
KT.09.2018.6842

NOWOŚĆ!

1299*
od

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
2599*

cena za 100 ml = 699.80 zł
3499*
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