
** 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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Czy można zapobiec
infekcjom wirusowym

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

Zwalczaj kaszel i działaj na
jego przyczynę

str. 8

miejscowe łagodzenie bólu gardła
smak miodowo-cytrynowy,
24 tabl. do ssania

INOVOX EXPRES 2mg+0,6mg+1,2mg, smak miodowo-cytrynowy, 24 pastylki Wskazania:  Lek wskazany do stosowania w celu miejscowego łagodzenia bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowania tego leku dłużej niż 5 dni, ponieważ 
może on zmieniać naturalna florę bakteryjna w gardle. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Podmiot odpowiedzialny: USP Zdrowie sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska Vicks VapoRub** maść stosowana w objawach podrażnień i stanów 
zapalnych błony śluzowej nosa i gardła 100 g Substancja czynna: Olejek eukaliptusowy, lewomentol, olejek terpentynowy, kamfora. Wskazania: Vicks VapoRub jest maścią stosowaną w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem 
utrudnienia oddychania („zatkanego nosa”).Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku; czynna astma oskrzelowa lub inne choroby dróg oddechowych orazstwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma, Zweigniederlassung derProcter&Gamble GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50, D-65824 
Schwalbacham Taunus, Niemcy. Vick/08/2012/1578/1247 IBUPROM MAX 400 MG  24 TABL.  Skład : Ibuprofenum 400 mg, tabletki drażowane Wskazania do stosowania: ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Lek stosuje się też w zmniejszaniu łagodnych i umiarkowanych 
bólów rożnego pochodzenia: bólów głowy, zębów, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bólów stawów, nerwobólów, a także gorączki (w przebiegu przeziębienia, grypy lub innych chorób zakaźnych). Przeciwwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) oraz na inne 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jeśli po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub 
krwawieniem, również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ, u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych), w III 
trymestrze ciąży, w przypadku skazy krwotocznej. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. FERVEX 500 12 SASZ. Fervex (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego Skład: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg oraz m.in. sacharoza (subst. 
pomoc.) Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci >15 lat Dawkowanie i sposób podawania: dorośli i dzieci >15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy/dobę; zachować co najmniej 4 h przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami, 
przy zaburzeniach czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) co najmniej 8 h; zawartość saszetki rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody; w leczeniu stanów grypopodobnych przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów; nie stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem  
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci w wieku <15 lat; pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (saszetka 
zawiera 11,5 g sacharozy) Ostrzeżenia i środki ostrożności: ryzyko uzależnienia psychicznego przy stosowaniu dawek większych niż zalecane i długotrwałym leczeniu; aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu (u osób dorosłych o mc. > 50 kg całkowita dawka paracetamolu nie większa niż 
4 g/dobę); podczas stosowania leku unikać spożywania napojów alkoholowych lub przyjmowania środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów), gdyż nasilają działanie uspokajające leków p-histaminowych; istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol; ostrożnie stosować u pacjentów z niedoborem 
G-6-PD; może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu Działania niepożądane: związane z feniraminą: uspokojenie lub senność (nasilone na początku leczenia); suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu; niedociśnienie 
ortostatyczne; zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi (częściej u osób w podeszłym wieku); zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia; splątanie, omamy; rzadko: niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność, rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk (rzadziej obrzęk Quinckego), wstrząs anafilaktyczny; 
leukocytopenia, neutropenia; małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna; związane z paracetamolem: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk Quinckego, rumień, pokrzywka, wysypka skórna (w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast odstawić lek i leki o podobnym składzie); wyjątkowo rzadko: małopłytkowość, 
leukocytopenia, neutropenia Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Pozwolenie nr: R/3631 wydane przez Prezesa URPL Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Inovox Express**

cena za opakowanie
1499*

Fervex** 
leczy objawy przeziębienia 
i grypy, smak cytrynowy 
lub malinowy, 12 sasz. cena za opakowanie

2499*Vicks VapoRub**
maść na objawy przeziębienia i grypy, 
100 g 

Ibuprom Max**
lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny, 
przeciwwirusowy,
24 tabl.cena za opakowanie

1499*

cena za 100 g = 29.99 zł
2999*



** 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.

WSPIERAJ ODPORNOŚĆ

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

ZATRZYMAJ WIRUSY!

Wirusy, chociaż z punktu widzenia naukowców nie są nawet organizmami 
żywymi, odpowiadają za wiele chorób występujących u człowieka. 
Od dolegliwości łagodnych, niemal kosmetycznych - jak opryszczka, 
po poważne - jak półpasiec. Jednak najczęściej dotykają nas infekcje 
wirusowe górnych dróg oddechowych – zapalenia gardła, przeziębienia 
czy grypa. Za zdecydowaną większość zachorowań tego typu ponoszą 
winę unoszące się w powietrzu wirusy.
Drobnoustroje wywołujące grypę czy przeziębienie bardzo łatwo 
przenoszą się drogą kropelkową.

Rutinoscrobin**
lek stosowany w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania na witaminę C, 150 tabl. 

Oleofarm
soki na odporność, różne smaki,
490 ml 

D-Vitum Forte
witamina D dla dorosłych

Neosine**
 lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność, 
150 ml 

Iskial
tran w kapusłkach,
120 szt. 

Imupret N**
lek pochodzenia roślinnego wzmacnia
odporność i zapobiega nawrotom infekcji, 50 ml 

RUTINOSCORBIN 150 TABL. 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 starszych. Przeciwwskazania 
:Nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowey lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Kamica szczawianowa i choroby 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 NEOSINE 250 MG/5ML SYROP 150 ML Skład:1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Postać: Syrop Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować: - u 
pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą - u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny Nowości Katalog produktowy Leki na receptę Leki bez recepty Suplementy diety Kosmetyki Wyroby medyczne Inne Strona głównaProduktyKatalog produktowyNeosine syrop Neosine syropDrukuj poprzedni następny  Lek OTC- lek wydawany bez przepisu lekarza OpisNeosine to  lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym.  
Jest to pierwszy lek dostępny bez recepty, który zawiera znaną substancję inozyny pranobeks. Polecany jest dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Skład1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Więcej informacjiPostać farmaceutycznaSyrop  PrzeciwwskazaniaProduktu leczniczego nie należy stosować: - u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą - u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie 
kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialnyAflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. IMUPRET N KROPLE DOUSTNE 50 ML Skład: 100 ml kropli doustnych zawiera: 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisteum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego); Althaea officinalis L., herba (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); Taraxacum officinale F.H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku); Quercus robur 
L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 59% (V/V) etanol. Zawiera do 19,5% (V/V) etanolu. Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną wyciągu lub substancje pomocnicze. Uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych Astreacae (dawniej złożonych Compositae). Podmiot Odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o. ul. Leszno 14 ; 01-192 
Warszawa, POLSKA Tel.:+48 22 886 46 06 HALSET 1,5 mg x 24 tabl. 1,5 mg, tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 1,5 mg Cetylpyridinii chloridum (cetylopirydyniowy chlorek jednowodny). Wskazania: Halset® stosuje się 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 Sudafed** tabletki udrożniające zatkany nos 12 szt. Substancja czynna: Pseudoefedryny chlorowodorek. Dawka: 60 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Sudafed stosuje się w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: U pacjentów z nadwrażliwością na pseudoefedrynę lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z ciężką chorobą wieńcową; u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; u pacjentów przyjmujących furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. ASPIRIN C 20 TABL musujące tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe do stosowania w przebiegu przeziębienia i grypy 20 szt. Substancja czynna: Kwas askorbinowy, kwas acetylosalicylowy. Dawka: 240 mg + 400 mg. Postać: Tabletki 
musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, skaza krwotoczna, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. FLEGAMINA O SM. MIĘT. 4MG/5 ML 120 ML  Flegamina 
o smaku malinowym Skład: 5 ml syropu Flegaminy o smaku malinowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ze względu na zawartość alkoholu. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; Flegamina o smaku 
miętowym bez cukru Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml syropu Flegaminy o smaku miętowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ze względu na zawartość alkoholu. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. 
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; Flegamina o smaku miętowym Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml syropu Flegaminy o smku miętowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 7 lat, gdyż preparat zawiera alkohol. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; Flegamina Junior o smaku truskawkowym Skład: 5 ml (1 łyżka miarowa) syropu Flegaminy o smaku truskawkowym zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodorku. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej dwóch lat, ze względu na zawartość bromoheksyny. Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp.z o.o., ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel: +48 22 345 93 00,fax: +48 22 345 93 01, www.teva.pl.

Cewitan
witamina C 1000 mg w formie musującyh tabletek,
15 szt. 

cena za opakowanie
549*

cena za opakowanie
2499*

cena za 100 ml = 59.98 zł
2999*

cena za 100 ml = 14,66 zł
2199*

cena za opakowanie
1399*

od

cena za 100 ml = 5.10 zł
2499*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1249*
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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.

WSPIERAJ ODPORNOŚĆ

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

Flegamina nie tylko rozrzedza wydzielinę, lecz także aktywuje 
mechanizmy obronne, usuwające wirusy i bakterie, które są główną 
przyczyną infekcji. Charakterystyka Produktu Leczniczego Flegamina:  
Infekcje dróg oddechowych obserwowane w praktyce klinicznej są 
najczęściej wywołane przez takie patogeny, jak wirusy lub bakterie. 
Zmiana morfologii śluzu prowadzi do zmiany konsystencji na lepką 
i gęstą, która wiąże bakterie i wirusy i jest miejscem ich rozwoju. Poznaj 
gamę produktów Flegamina: syrop o smaku miętowym, syrop bez cukru, 
syrop o smaku malinowym, syrop Junior o smaku malinowym, tabletki.

FLEGAMINA – ZWALCZAJ KASZEL, DZIAŁAJ NA PRZYCZYNĘ.

NOWOŚĆ: FLEGAMINA BABY – TERAZ BEZ RECEPTY!
KOMFORT PODANIA LEKU NAJMŁODSZYM – BEZ ZAPACHU, MAŁA ILOŚĆ LEKU DO PODANIA.

Halset**
do stosowania w lekkich i średniociężkich stanach 
zapalnych jamy ustnej i gardła, 24 tabl.

Flegamina**
oczyszcza oskrzela, ułatwia odkrztuszanie, 
smak miętowy, 120 ml 

Nosko
aspirator do nosa dla noworodków i małych dzieci 

PiC Solution VedoEco 
termometr szklany, bezrtęciowy 

Aspirin C**
produkt leczniczy przeciwbólowy,
przeciwzapalny i przeciwgorączkowy,20 tabl.

Pic Mr Carrot
inhalator tłokowy z innowacyjną maseczką
dla dzieci i dorosłych

Sudafed**
udrożnia zatkany nos, łagodzi objawy
zapalenia zatok, 12 szt. 

RUTINOSCORBIN 150 TABL. 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 starszych. Przeciwwskazania 
:Nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowey lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Kamica szczawianowa i choroby 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 NEOSINE 250 MG/5ML SYROP 150 ML Skład:1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Postać: Syrop Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować: - u 
pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą - u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny Nowości Katalog produktowy Leki na receptę Leki bez recepty Suplementy diety Kosmetyki Wyroby medyczne Inne Strona głównaProduktyKatalog produktowyNeosine syrop Neosine syropDrukuj poprzedni następny  Lek OTC- lek wydawany bez przepisu lekarza OpisNeosine to  lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym.  
Jest to pierwszy lek dostępny bez recepty, który zawiera znaną substancję inozyny pranobeks. Polecany jest dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Skład1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Więcej informacjiPostać farmaceutycznaSyrop  PrzeciwwskazaniaProduktu leczniczego nie należy stosować: - u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą - u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie 
kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialnyAflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. IMUPRET N KROPLE DOUSTNE 50 ML Skład: 100 ml kropli doustnych zawiera: 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisteum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego); Althaea officinalis L., herba (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); Taraxacum officinale F.H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku); Quercus robur 
L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 59% (V/V) etanol. Zawiera do 19,5% (V/V) etanolu. Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną wyciągu lub substancje pomocnicze. Uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych Astreacae (dawniej złożonych Compositae). Podmiot Odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o. ul. Leszno 14 ; 01-192 
Warszawa, POLSKA Tel.:+48 22 886 46 06 HALSET 1,5 mg x 24 tabl. 1,5 mg, tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 1,5 mg Cetylpyridinii chloridum (cetylopirydyniowy chlorek jednowodny). Wskazania: Halset® stosuje się 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 Sudafed** tabletki udrożniające zatkany nos 12 szt. Substancja czynna: Pseudoefedryny chlorowodorek. Dawka: 60 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Sudafed stosuje się w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: U pacjentów z nadwrażliwością na pseudoefedrynę lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z ciężką chorobą wieńcową; u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; u pacjentów przyjmujących furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. ASPIRIN C 20 TABL musujące tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe do stosowania w przebiegu przeziębienia i grypy 20 szt. Substancja czynna: Kwas askorbinowy, kwas acetylosalicylowy. Dawka: 240 mg + 400 mg. Postać: Tabletki 
musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, skaza krwotoczna, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. FLEGAMINA O SM. MIĘT. 4MG/5 ML 120 ML  Flegamina 
o smaku malinowym Skład: 5 ml syropu Flegaminy o smaku malinowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ze względu na zawartość alkoholu. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; Flegamina o smaku 
miętowym bez cukru Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml syropu Flegaminy o smaku miętowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ze względu na zawartość alkoholu. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. 
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; Flegamina o smaku miętowym Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml syropu Flegaminy o smku miętowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 7 lat, gdyż preparat zawiera alkohol. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; Flegamina Junior o smaku truskawkowym Skład: 5 ml (1 łyżka miarowa) syropu Flegaminy o smaku truskawkowym zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodorku. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej dwóch lat, ze względu na zawartość bromoheksyny. Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp.z o.o., ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel: +48 22 345 93 00,fax: +48 22 345 93 01, www.teva.pl.

cena za opakowanie
15999*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2199*

cena za 100 ml = 11.24 zł
1349*

cena za opakowanie
1599*
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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.

PRZEZIĘBIENIE / ODPORNOŚĆ

1.Badanie IQS, Consumer Journey 03.2017 w grupie matek używających Nurofen dla dzieci
NUROFEN DLA DZIECI FORTE TRUSKAWKOWY, POMARAŃCZOWY Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania 
do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz gorączki. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancje czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości (np. skurcz 
oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w wywiadzie powiązane z przyjmowaniem kwasu 
acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu 
pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba 
wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub 
krwawienia); krwawienie z naczyń-mózgowych lub z inne czynne krwawienie; ciężka niewydolność: wątroby,  nerek lub serca klasa (IV wg 
NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, 
biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.   PL/2019-03/2

9/10 mam ufa produktom Nurofen dla dzieci1

Gardimax medica / Gardimax medica lemon (Chlorhexidini dihydrochloridum, Lidocaini hydrochloridum), 5 mg + 1 mg, tabletki do 
ssania, Składniki: 1 tabletka do ssania zawiera 5 mg dichlorowodorku chlorheksydyny + 1 mg chlorowodorku lidokainy. Wskazania do 
stosowania: lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podraż-
nieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną 
lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku 

-100 Gliwice. 

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.  

Lek na ból gardła 

* J.K Podlewski, A. Chwalibogowska-Podlewska: Leki Współcze-
snej Terapii, wydanie XX, Tom II 2010, 512 

Łagodzi ból  
już od 1. minuty* 

Działa na wirusy  
i bakterie 

G
M

TAS/01/02-2018 

NOWOŚĆ! 

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
1499*

Neo-angin** tabletki do ssania stosowane wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła 24 szt. Substancja czynna: 
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol, lewomentol. Dawka: 1,2 mg + 0,6 mg +5,9 mg. Postać: Tabletki do ssania. Wskazania: Zalecany 
do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; nietolerancja fruktozy; zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy; niedobór 
sacharazy-izomaltazy; nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Divapharma GmbH, Motzener Str. 41, D-12277 Berlin, Niemcy.

cena za opakowanie
1899*

od

Zatoxin
suplement diety, który zawiera dobraną kompozycję ekstraktów roślinnych 
i beta-glukanu. Naturalne składniki wspomagają fizjologiczne nawilżenie 
błon śluzowych układu oddechowego, 60 tabl. 

Neo-Angin**
zalecany do wspomagania leczenia stanów
zapalnych jamy ustnej i gardła, 24 tabl. do ssania 

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 = 73,30 zł
2199*

cena za opakowanie
2499*

cena za 100 ml = 119,90 zł
1199*

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

**

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.

PRZEZIĘBIENIE

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
1649*

cena za opakowanie
1699*

cena za 100 ml = 24.99 zł
2499*

cena za 100 ml = 13.00 zł
2499*

cena za 100 ml = 7.50 zł
1499*

cena za 100 ml = 14.50 zł
2799*

cena za 100 ml = 15.99 zł
1599*

MARIMER
fizjologiczny roztwór wody morskiej,  
100 ml

Marimer izotoniczny spray do nosa.   
Wyrób medyczny. Aż 500 dawek.
SKŁAD: 100% sterylny izotoniczny roztwór wody morskiej. 
Zawiera 500 dawek WSKAZANIA: Marimer jest zalecany  
dla całej rodziny:
- w codziennej higienie nosa,
- w celu nawilżania wysuszonej błony śluzowej nosa,
- jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych
DAWKOWANIE: 1 dawka do każdego nozdrza, 1 do 4 razy dziennie  
w zależności od potrzeb. Może być stosowany codziennie przez  
dłuższy okres czasu. DOSTĘPNE OPAKOWANIA: spray 100 ml.  
DYSTRYBUTOR:  Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o.

cena za opakowanie
1199*

Polopiryna Complex**    
kompleksowe leczenie objawów 
przeziębienia i grypy, 8 sasz.

POLOPIRYNA COMPLEX SASZETKI. Skład: kwas acetylosalicylowy, fenylefryny wodorowinian, chlorfenaminy maleinian. Każda saszetka zawiera 
500 mg kwasu acetylosalicylowego i 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu oraz 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Wskazania: do stosowania w 
leczeniu objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy (spowodowane 
między innymi zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i zmniejszenia jego drożności), obrzęk i 
przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie, łzawienie oczu. Przeciwwskazania: Nie należy stosować 
preparatu u osób z cukrzycą, z zaburzeniami czynności nerek i przewlekłą niewydolnością nerek, z jaskrą, z nadciśnieniem tętniczych oraz 
niewydolnością serca. 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; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl.

**

**

**
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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

JUŻ W PORZĄDKU MÓJ ŻOŁĄDKU!

Rennie®
48 tabletek

Rennie® Antacidum
substancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: 
zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiper-
kalcemię, kamica nerkowa z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., 
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suplement diety

Iberogast® 20 ml

Iberogast® 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.

Bayer_Iberogast_20ml_i_50ml_95x74mm.indd   1 22/10/2019   12:03

cena za 100 ml = 144,95 zł
2899*

cena za 100 ml = 99,98 zł
4999*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
999*

Pyralgina (Metamizolum natricum). Skład i postać: Jedna tabletka zawiera 500 mg soli sodowej metamizolu. Wskazania: Ból różnego pochodzenia 
o dużym nasileniu, gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (szczególnie 
u pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. 
Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem 
naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne 
nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub 
naproksen. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, 
leukopenia, niedokrwistość). Ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej. Stosowanie leków z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon). Ciąża i karmienie piersią. 
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA. 

Pyralgina**
lek o działaniu przeciwbólowym
i przeciwgorączkowym, 12 tabl. 

20 kapsułek

Lactobacillus rhamnosus GG:
– o korzystnym działaniu potwierdzonym w licznych badaniach klinicznych
– który to szczep zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego związanych z antybiotykoterapią
Zawartość szczepu bakterii Lactobacillus rhamnosus: 6 mld w jednej kapsułce.
Przeznaczony dla: dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl L.P
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20 kapsułek

Lactobacillus rhamnosus GG:
– o korzystnym działaniu potwierdzonym w licznych badaniach klinicznych
– który to szczep zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego związanych z antybiotykoterapią
Zawartość szczepu bakterii Lactobacillus rhamnosus: 6 mld w jednej kapsułce.
Przeznaczony dla: dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl L.P
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cena za opakowanie
3199*

SUPLEMENT DIETY

**

**

cena za 100 ml = 18.33 zł
2199*

cena za 100 g = 19.99 zł
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.

KOBIECE PIEKNO

SUPLEMENT DIETY

Prenalen
115 ml
Syrop

SUPLEMENT DIETY

Prenalen Gardło
16 pastylek
do ssania

WYRÓB MEDYCZNY

Prenalen Katar
Spray do nosa
20 ml

Dla kobiet w ciąży
I matek karmiących

 
12 saszetek

Femaltiker®
zawiera formułę Lactanell, która skutecznie zwiększa ilość mleka*. 
Słód jęczmienny oraz beta-glukan zawarte w formule Lactanell 
wspomagają proces laktacji, a melisa łagodzi objawy stresu, który 
towarzyszy mamom karmiącym. Skuteczność Femaltiker została 
potwierdzona w badaniu klinicznym. * Breastfeeding Medicine. Mar 2016, 11(2): A-3-A-75.

Producent:
NUTROPHARMA®

Naturalny 
sposób 

na udane 
karmienie 
piersią!

cena za 100 ml = 18,25 zł
2099*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1299*

od

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
2099*

cena za 100 ml = 84,95 zł
1699*

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

Biotebal**
5 mg, lek stosowany w celu uzupełnienia 
niedoboru biotyny, 60 tabl. 

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
3199*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWE DZIECKO

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.

Potrójne działanie  
na katar i kaszel:

odblokowuje nos  
zmniejsza ilość wydzieliny 
łagodzi suchy kaszel

cena za 100 ml = 18.99 zł
1899*

cena za 100 ml = 799.80 zł
3999*

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
199*

Zdrowy lizak mniam-mniam
cytrynowy, truskawkowy 1 szt.

Sinulan Express Forte Junior
aerozol do nosa, 20 ml 

Visolvit Junior
witaminy dla dzieci, żelki

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
1499*

Junior-Angin 
lizaki na ból gardła,  
8 szt.

Junior-Angin** 
syrop na kaszel i ból gardła, 
100 ml

Junior-Angin** 
tabletki na ból gardła,  
24 szt.

SUPLEMENT DIETY

Junior-angin syrop dla dzieci. Unikalna propozycja 2 w 1: na drażniący kaszel i ból gardła. Dla dzieci już od 1 roku życia. 
Nowy, wyjątkowy czereśniowy smak! Wskazania do zastosowania: w suchym, drażniącym kaszlu, bólu gardła oraz w przypadku 
podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, towarzyszącym przeziębieniom. Przeciwskazania: nadwrażliwości na 
którykolwiek ze składników preparatu, nietolerancja substancji słodzącej maltitolu2. Junior-angin, tabletki na gardło 
dla dzieci o smaku truskawkowym, 24 tabletki na gardło do ssania. Skład: porost islandzki, pantotenian wapnia, glukonian 
cynku, sacharoza, syrop skrobiowy, kwas winowy, aromat truskawkowy i koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew). 
Wskazania do zastosowania: ochrona błony śluzowej jamy ustnej i gardła, szczególnie przy bólu gardła. Stosowanie: Dorośli i 
dzieci od 4. roku życia: w razie potrzeby co 2-3 godziny jedna tabletka do ssania na gardło junior-angin; nie należy przekraczać 
dawki 3 tabletek dziennie. Może być stosowany przez dzieci powyżej 4. roku życia, które potrafią bezpiecznie ssać tabletkę. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Wyrób medyczny CE, Powiadomienie Prezesa o 
wyrobie medycznym 03.03.2011. Wytwórca: MCP International S.A. 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1399*

cena za 100 ml = 18.99 zł
1899*

cena za 100 ml = 214.95 zł
4299*

**
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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

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

funkcjonowanie stawów
Wspomaga prawidłowe

Rumalaya Forte
Tabletki, 60 sztuk

Rumalaya® żel
Żel, 2×30 g

Suplement dietyKosmetyk

Łagodzi dyskomfort
mięśni i stawów

cena za 100 ml = 21.65 zł
1299*

cena za opakowanie
2299*

MORWA BIALA FORTE
60 tabl.

POKRZYWA INDYJSKA
60 tabl.

OSTROPEST PLAMISTY
60 tabl.

BRATEK
90 tabl.

SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
1449*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
1999*

MAXIGRA GO 25 MG 4 TABL. Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu 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 syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu 
i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami 
uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków 
pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów 
leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. 
pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy 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 syldenafilu 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 syldenafilu 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.
do rozgryzania i żucia

**
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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

Leczy przyczyny i objawy grzybicy stóp

DAKTARIN PUDER SPRAY 1 g pudru leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazolu azotanu.  Wskazania: Stosowany, zwykle 
w połączeniu z produktem Daktarin krem, w leczeniu grzybicy międzypalcowej stóp („stopa sportowca”) oraz grzybicy obrębnej pachwin. 
Może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne 
imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. DAKTARIN KREM 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Wskazania: Leczenie 

grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może być on stosowany 
w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne 
pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. DAKTARIN PUDER 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Wskazania: Leczenie 

grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może być on stosowany 
w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne 
pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 

DAKTARIN® Krem DAKTARIN® 
Puder leczniczy

DAKTARIN® Puder 
leczniczy do rozpylania 
na skórę

COCONUT
PASTA DO ZĘBÓW ZAWIERAJĄCA 

OLEJ KOKOSOWY
75 ML

NOWOŚĆ

Dobrze tolerowany  płyn micelarny do codziennej pielęgnacji i oczyszczania okolic oczu.  
Blephasol® delikatnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, pyłki, brud, zaschnięta wydzie-
linę, resztki kosmetyków i makijaż, nie podrażniając oczu i nie uszkadzając skóry. 
Działa kojąco i odświeżająco. Płyn nie jest tłusty i nie wymaga spłukiwania po użyciu. 
Polecany szczególnie dla osób o wrażliwej skórze, z tendencją do podrażnień lub odczu-
wających dyskomfort ze strony oczu oraz osób noszących soczewki kontaktowe. 
Opakowanie zawiera 100 ml płynu. Dystrybutor: Thea Polska Sp. z  o.o.

Codzienna higiena 
wrażliwych powiek 
Płyn micelarny

Proste rozwiązanie 
na podrażnione  
i zaczerwienione  
oczy

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.

VISINE® CLASSIC 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 
0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania: Leczenie 
objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie 
spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez 
dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, a także 
w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny 
lub uczulenie na pyłki traw. Łagodzenie towarzyszących 
objawów, takich jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne 
łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Jaskra z wąskim 
kątem przesączania. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 
2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) 
Limited. MAT/6900/04/2019 

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA OPATRUNKÓW

LECZENIE I OCHRONA

NATYCHMIAST
ŁAGODZI BÓL

IZOLUJE RANĘ 
DO 4 H

W
yr

ób
 m

ed
yc

zn
y

URGO/FA/KON/201908/03

SATYSFAKCJI
KONSUMENTÓW

90%

cena za 100 ml = 683.17 zł
4099*

cena za 100 ml = 133,27 zł
1999*

**
** **

**

cena za 100 ml = 31.99 zł
3199*

cena za 100 ml = 39,99 zł
2999*

cena za 100 ml = 15.83 zł
1899*

cena za 100 ml = 8.33 zł
2999*

cena za 100 g = 146,60 zł
2199*

cena za 100 g = 104.95 zł
2099*

cena za 100 g = 35.99 zł
3599*

cena za opakowanie
6999*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SPRZĘT MEDYCZNY

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

cena za 1 szt.

20999*

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

cena za 1 szt.

20999*

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 1 szt.
399*

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

cena za 1 szt.
9999*

MEDIBLINK
aspirator do nosa 2w1
(m400)

cena za 1 szt.
4399*

Diagnostic PRO MESH
inhalator siateczkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
19999*

Diagnostic NC 300
termometr bezkontaktowy na podczerwień

cena za 1 szt.
9399*

cena za 1 szt.
15099*

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

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

cena za 1 szt.

15999*

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

cena za 1 szt.
12299*

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

cena za 1 szt.
21399*

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

cena za 1 szt.
12599*

cena za 1 szt.

14299*

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

11health-watch.pl



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.

NUROFEN EXPRESS FORTE;  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.

OTRIVIN REGENERACJA AEROZOL DO NOSA 10 ML Skład: 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. Theraflu EXTRAGRIP** proszek w saszetkach wspomagający objawowe leczenie grypy i przeziębienia 14 szt. Substancja czynna: 
Feniraminy maleinian, fenylefryny chlorowodorek, paracetamol. Dawka: 20 mg + 10 mg + 650 mg. Postać: Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania: 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: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ciężkie schorzenia układu krwionośnego, wątroby, nerek, nadciśnienie tętnicze, gruczolak gruczołu krokowego z tendencją do zalegania moczu, niedrożność szyi pęcherza moczowego, 
niedrożność odźwiernika dwunastnicy, czynna choroba wrzodowa, cukrzyca, choroby płuc (w tym astma), jaskra z wąskim kątem przesączania, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej, padaczka, stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciąża i okres karmienia 
piersią, dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Heath GmbH, Niemcy.CHOLINEX 150 MG 32 PASTYLKI Każda pastylka zawiera 150 mg Cholini salicylas (choliny salicylanu). Wskazania do stosowania: Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom 
zapalnym. Jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje. Produkt Cholinex jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na: salicylany, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
pozostałe składniki preparatu. Nie podawać u osób z żylakami przełyku, ze względu na zagrożenie krwotokiem. Podmiot odpowiedzialny:  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  v.V.2016 OROFAR MAX 30 PAST. - NOVARTIS / Orofar Max** pastylki na ból gardła 30 szt. Substancja czynna: Cetylopirydyniowy chlorek, 
lidokainy chlorowodorek. Dawka: 2 mg +1 mg. Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, inne leki 
miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health.

cena za blister
899*

CHOLINEX**
32 past. do ssania

Nervocalm Forte
łagodzi stany napięcia nerwowego,
10 tabl.

THERAFLU EXTRAGRIP**
14 tor.

OTRIVIN REGENERACJA**
aerozol do nosa, 10 ml

OROFAR MAX** 
30 past. do ssania

cena za opakowanie
1599*

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

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1999*

JESIENNA APTECZKA

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