
** 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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Jak skutecznie zerwać 
z nałogiem palenia tytoniu?

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

Lek na ból gardła
i stan zapalny w jamie ustanej i stan zapalny w jamie ustanej 

str. 3

obkurcza naczynia krwionośne 
oraz zmniejsza obrzęk błony 
śluzowej nosa, 10 ml 

MUCOSOLVAN  30 MG/5 ML 100 ML SYROP  5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum) Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 05/2017. Podmiot odpowiedzialny: Sano� -Aventis Sp. z o.o.  STREPSILS  INTENSIVE 24 TABL. Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na � urbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po innych NLPZ, u 
pacjentów przyjmujących inne NLPZ, w tym COX-2, u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, a także w III trymestrze ciąży oraz z ciężką niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: 
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Fervex ExtraTabs 500 mg + 4 mg  Skład: Składniki:  Substancjami czynnymi leku są: paracetamol i chlorofenaminy maleinian. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 4 mg chlorofenaminy maleinianu. Wskazania: Fervex ExtraTabs jest wskazany w leczeniu objawów przeziębienia, zapalenia błony śluzowej 
nosa i gardła oraz stanów grypopodobnych, takich jak: wodnista wydzielina z nosa i łzawienie oczu, kichanie, bóle głowy i (lub) gorączka, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 15 lat. Przeciwwskazania: uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u dzieci w wieku poniżej 15 lat, w przypadku ciężkiej choroby 
wątrobyw przypadku ryzyka wystąpienia jaskry (podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej), w przypadku trudności z oddawaniem moczu spowodowanych prostatą (gruczołem krokowym) lub inną przyczyną. Podmiot odpowiedzialny: UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier ,92500 Rueil-Malmaison, Francja. Sudafed XyloSpray HA aerozol zmniejszający obrzęk 
błony śluzowej nosa i ułatwiający odpływ wydzieliny 10 ml Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek. Dawka: 1mg/1ml Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok 
przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu 
przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

Sudafed 
XyloSpray HA**

cena za opakowanie
1599*

Fervex Extra 
Tabs** 
zwalcza objawy 
przeziębienia oraz stany 
grypopodobne, 16 tabl. 

cena za opakowanie
1599* Mucosolvan**

ułatwia odkrztuszanie 
oraz łagodzi kaszel, 100 ml

Strepsils 
Intensive**
działa przeciwbólowo 
i przeciwzapalnie w leczeniu 
bólu gardła, 24 szt. 

cena za opakowanie
2199*

cena za 100 ml = 14.99 zł
1499*

XyloSpray HA**



** 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.

ZWALCZ PALENIE

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

NICORETTE COOLMINT 

Palenie papierosów stanowi ogromne zagrożenie dla Ciebie, ale także Twoich 
bliskich narażonych na wdychanie dymu tytoniowego. Ma on udowodnione 
działanie onkogenne, prowadząc do powstawania wielu nowotworów, m.in. 
płuc, pęcherza, krtani czy żołądka. Substancje smoliste osadzając się 
w najgłębszych częściach płuc zaburzają prawidłowe natlenowanie krwi, 
a tym samym całego organizmu. Pojawia się kaszel, duszność, a także ciężkie 
przewlekłe choroby układu oddechowego.
Nikotyna może być podawana w formie sprayu, gum do żucia, tabletek 
do ssania i plastrów przyklejanych na skórę – sam możesz wybrać 
najwygodniejszy dla ciebie sposób wspomagania terapii

Nicorette Cool Berry** 
lek ułatwiający palaczom uwolnienie 
się od nałogu, 150 dawek

Nicorette Freshmint 
Gum 4 mg**
guma do żucia, 105 szt.

Nicorette Coolmint 2 mg**
łagodzi głód nikotynowy oraz objawy 
odstawienne po zaprzestaniu palenia, 
tabletki do ssania, 20 szt. 

Nicorette Spray**
aerozol do stosowania 
w jamie ustnej, 150 dawek 

Detusan
dedykowany palaczom - działa ochronnie na 
błonę śluzową gardła oraz zmniejsza 
częstotliwość odruchu kaszlowego, 24 past.

cena za opakowanie
7699*

Nicorette Cool Berry Skład: 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 SPRAY 150 DAWEK  Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg 
nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest 
trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, 
które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE FRESHMINT 4 MG 105 GUM  Skład: 1 kostka gumy Nicorette FreshMint Gum zawiera jako substancję czynną 4 mg nikotyny - w postaci nikotyny z kationitem oraz substancje pomocnicze, w tym ksylitol. Wskazania: Gumy 
do żucia Nicorette pomagają pokonać objawy abstynencji towarzyszące odzwyczajaniu się od palenia, a dzięki temu umożliwiają zerwanie z nałogiem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. Informacja o produkcie: Johnson 
& Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. NICORETTE COOLMINT TABLETKI DO SSANIA 2 MG 20 TABL. Tabletki do ssania NICORETTE® CoolmintKażda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od 
wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Tabletki do ssania 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.  Recigar (cytysinum)  1,5 mg, tabletki powlekane 100 szt.  Wskazania: Recigar jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania 
produktu leczniczego Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.  Przeciwwskazania: Produkt leczniczy Recigar jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pełnej wersji 
Charakterystyki Produktu Leczniczego, jak również w przypadku: niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego niedawno zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu, w okresie ciąży i karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma, 
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Należy zapoznać się z właściwościami produktu leczniczego przed jego zastosowaniem. Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna jest w Adamed Pharma Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów, tel.: +48227518517, 
fax.: +48227518467, e-mail: adamed@adamed.com

Recigar**
stosowany podczas leczenia uzależnienia od nikotyny, 
100 tabl. 

cena za opakowanie
6999*

cena za opakowanie
5499*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
1799*

WYRÓB MEDYCZNY

cena za opakowanie
5499*

Nicorette Cool Berry** 

cena za opakowanie
54

Biała Perła
pasta dla palaczy łagodnie usuwa zanieczyszczenia 
pochodzące z dymu papierosowego, 75 ml

cena za 100 ml = 25.32 zł
1899*

Biała Perła

cena za 100 ml = 25.32 zł
18

2



** 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.

NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

Tantum Verde® lek na ból gardła i nie tylko... Dzięki szerokiemu działaniu benzydaminy 
Tantum Verde® może być stosowany nie tylko przy bólu gardła, ale również przy wszelkich 
schorzeniach związanych z zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi powodującymi stan 
zapalny błon śluzowych jamy ustnej. Aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, 30 
ml.  Bezpieczny – nawet u najmłodszych dzieci! – 1 Dawka na 4 kg masy ciała. Skuteczny – 
działa kompleksowo (przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwobrzękowo antyseptycznie 
i miejscowo znieczulająco). Smaczny – jedyny w swoim rodzaju słodko – miętowy smak. 
Oryginalny – szczegółowo przebadany klinicznie. Zawiera najwyższej jakości substancję 
czynną – benzydaminę (min. 99% Czystości). Precyzyjna aplikacja – opatentowany, wysokiej 
jakości aplikator zapewnia szybką i bezpieczną aplikację bezpośrednio do źródła bólu – 
miejsca zapalenia. Wydajne opakowanie – aż 180 aplikacji leku.

SKUTECZNY LEK PRZY BÓLU GARDŁA

Scorbolamid**
 stosowany w objawach związanych 
z przeziębieniem lub grypą, 40 tabl.

Tandum Verde**
do stosowania w jamie ustnej i gardle 
w przypadku stanów zapalnych, 30 ml 

ACC Optima**
rozrzedza wydzielinę znajdującą się w drogach 
oddechowych w celu jej łatwiejszego odkrztuszenia, 
10 tabl. musujących 

Marimer
hipertoniczny, roztwór wody morskiej, 
100 ml 

Sudafed**
wspomaga leczenie zapalenia błony śluzowej 
nosa i zatok przynosowych, tabletki, 12 szt. 

Sinupret**
lek do stosowania w ostrych i przewlekłych 
stanach zapalnych zatok, 50 tabl. 

Gripex Max**
zwalcza objawy towarzyszące przeziębieniu 
lub grypie: gorączkę, ból, katar i kaszel, 20 tabl. 

SCORBOLAMID 40 TABL. Scorbolamid® (Salicylamidum, Acidum ascorbicum, Rutosidum). Skład i postać: 1 tabletka drażowana . Wskazania: Gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą leku; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-
zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemo� lia, trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego); kamica nerkowa w 
wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego); hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilości kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu; ciąża; karmienie piersią. Produktu nie należy stosować 
u dzieci w wieku poniżej 16 lat, poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye a. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. ACC Optima 600 mg x 10 tabl. mus. Skład: 1 tabletka musująca zawiera: substancję czynną 600mg 
acetylocysteiny. Wskazania: zapalenie oskrzeli związane z przeziębieniem. Przeciwwskazania: dzieci w wieku poniżej 14. lat, uczulenie na acetylocysteinę lub dowolny składnik leku, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostry stan astmatyczny, zmniejszona zdolność odkrztuszania 
wydzieliny, nietolerancja fruktozy, kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.  Pełna informacja o lekach dostępna wSandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.
pl Paracetamolum 500 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg,  Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg, tabletki powlekane Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka,katar, suchy kaszel, ból głowy, 
ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich 
przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci 
w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny:  US Pharmacia Sp. z o. 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. 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. Sinupret®, tabletki drażowane, krople doustne. Produkt złożony. Wskazania: Wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i 
doświadczeniu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy i nadkwasota żołądka. Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o.

cena za 100 ml = 24.99 zł
2499*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
1599*

cena za 100 ml = 73.30 zł
2199*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
5499*
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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

cena za opakowanie
od1899*

Skrócona informacja o leku: Nasivin® Classic. Skład i postać farmaceutyczna: Nasivin® Classic aerozol do nosa,
roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o objętości 45 µl  zawiera 22,5 µg oksymetazoliny chlorowodorku. 
Wskazania do stosowania: obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej
nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. Przeciwwska-
zania: Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W poniższych przypadkach preparat
można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) 
i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania;
ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); guz chromochłonny nadnerczy; zaburzenia metaboliczne 
(np. nadczynność tarczycy, cukrzyca). Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. Kategoria 
dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpo-
wiedzialnego: Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel. (+48 22)  53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl
SIoL Nasivin®  Classic opracowano na podst. ChPL z dn. 27.12.2016 r. 

Dotyczy Nasivin® Classic; 1. Charakterystyka produktu leczniczego Nasivin® Classic, data zatwierdzenia 27.12.2016r.
2. W porównaniu z roztworem soli fizjologicznej. 

CLASSIC

Pr
od

uk
ty

 le
cz

nic
ze

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

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
2199*

cena za 100 ml = 16.99 zł
1699*

**

**

GARDIMAX MEDICA SPRAY 30 ML Chlorhexidini digluconatis solutio + Lidocaini hydrochloridum diglukonian chlorheksydyny 20 mg/10 ml, chlorowodorek 
lidokainy 5 mg/10 ml Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice aerozol do stosowania w jamie ustnej 
Wskazania: lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem 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 substancje pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy.  

Gardimax
łagodzi dolegliwości bólowe związane ze stanem 
zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów 
zapalnych jamy ustnej i gardła, 30 ml

cena za 100 ml = 66.63 zł
1999*

cena za 100 ml = 179.90 zł
1799*
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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
1199*

DO 12H ULGI
W ZATKANYM NOSIE1

12H ULGI
W ZATKANYM NOSIE

DO 12H 
W ZATKANYM NOSIE

DO 12H 
W ZATKANYM NOSIE

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. 1 dawka aerozolu (50 μl) zawiera około 25 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku. Wskazania 
do stosowania: Objawowe leczenie niedrożności nosa. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów 
stosujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni. U pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania. 
U pacjentów po przezklinowej hipofizektomii. W razie zapalenia skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa. U pacjentów z ostrą 
chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca. U dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter 
& Gamble GmbH.
1. ChPL Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus PL/VCK/19/0021

cena za 100 ml = 133.27 zł
1999*

SUPLEMENT DIETY

Theraau
Extra Grip
14 saszetek

*

EKSPERT 
W ZWALCZANIU 
PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

THERAFLU EXTRAGRIP Jedna saszetka zawiera: paracetamol  650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg; Proszek do sporządzania roztworu doustnego Wskazania 
do stosowania: Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno – stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna 
wydzielina śluzowa z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol, maleinian feniraminy lub chlorowodorek 
fefenylefryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą, stosowania inhibitorów IMAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu krwionośnego, nadciśnienia tętniczego, 
nadczynności tarczycy,  jaskry z wąskim kątem przesączania, guza chromochłonnego, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pacjentów stosujących leki blokujące re-
ceptory beta-adrenergiczne, pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne.Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot 
odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. XI.2015 

* Wskazania wg CHPL (gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy). CHPL/CHTHRFL/0072/17

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1199*

Skład ilościowy i jakościowy: DEFLEGMIN  15 mg/5 ml syrop: 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydro-
chloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (500 mg w 1 ml syropu). DEFLEGMIN  30 mg/5 ml syrop: 5 ml syropu 
zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (500 mg 
w 1 ml syropu). Postać farmaceutyczna: Syrop. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiega-
jące z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 
Praga 7, Republika Czeska.

PRODUKT LECZNICZY

Lek wykrztuśny:
   Łagodzi kaszel

   Ułatwia odkrztuszanie

SYROP NA MOKRY KASZELDeflegmin®

cena za 100 ml = 9,16 zł
1099*

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 = 76.63 zł
2299*

**

**

cena za opakowanie
1699*

**

Amolowe
Ziołowe pastylki do ssania, 
16 szt. 

**

Zastosowanie:
Receptura wprost z natury – prawoślaz, tymianek i mentol, które 
naturalnie nawilżają, osłaniają i łagodzą gardło, krtań i struny głosowe.
Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

cena za 100 ml = 133.27 zł
19

neo-angin® bez cukru, tabletki do ssania. 1 tabletka do ssania zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 
2,4-dichlorobenzylicus), 0,6 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum), 5,72 mg lewomentolu (Levomentholum). 
Wskazania do stosowania: 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 
produktu, nietolerancja fruktozy, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: MCM Klosterfrau 
Healthcare sp. z o.o.

Neo-angin®**
bez cukru 24 past. do ssania
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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 100g = 35.99 zł
1799*

BIOPRAZOL® BIO MAX ZGAGĘ ZWYCIĘŻA
JEDNA KAPSUŁKA 
DZIAŁA CAŁĄ DOBĘ

PRECYZYJNE 
DZIAŁANIE
SZYBKA  ULGA

Bioprazol® Bio Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 
Skład: Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum).   Wskazania: Bioprazol® Bio Max 
jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania 
kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, 
podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych 
inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, 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.

MAX ZGAGĘ ZWYCIĘŻA

SZYBKA  ULGA

cena za opakowanie
1249*

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

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
1699*

**

cena za opakowanie
1999*

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

Apap** 
lek przeciwbólowy 
i przeciwgorączkowy, 50 tabl. 

99*

**

XXXX*

cena za opakowanie

XXXX*

cena za opakowanie

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

L.P
L.M

KT
.11

.20
18

.70
54

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.

**

XXXX*

cena za opakowanie

XXXX*

cena za opakowanie

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

L.P
L.M

KT
.11

.20
18

.70
54

20 ml

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.

XXXX*

cena za opakowanie

XXXX*

cena za opakowanie

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

L.P
L.M

KT
.11

.20
18

.70
54

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 opakowanie
2999*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KOBIECE PIĘKNO

cena za opakowanie
4999*

Chela-Ferr
Forte
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

Vita-min
plus mama 
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

Kwas foliowy
400 µg
30 tabletek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
699*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1899*

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
4499*

cena za 100 ml = 165.98 zł
8299*

Granex**
Pianka w sprayu do codziennej 
pielęgnacji skóry trądzikowej, 50 ml

GRANEX. Aktywowany molekularnie najnowszej generacji produkt do codziennej pielęgnacji skóry z tendencją do trądziku. Dla skóry z 
niedoskonałościami, takimi jak pryszcze, zaskórniki, plamy. Niweluje efekt błyszczącej skóry. Aktywowane  Molekularnie składniki dają 93 
%  skuteczności. Przebadany klinicznie. Sposób użycia: Nakładaj 2 razy dziennie rano i wieczorem na umytą i wysuszoną skórę  w miejsca 
występowania trądziku, pryszczy, zaskórników przez okres 3/4 tygodni. Środki ostrożności: stosowanie miejscowe. Unikać kontaktu z oczami. 
Trzymać poza zasięgiem dzieci. Składniki: glikol propylenowy, woda, aloes, kwas lukrecjowy, metyloparaben sodu.

20

cena za 100 ml = 8.88 zł
1599*

Iladian
żele do higieny intymnej, 180 ml 

„Żeby było mądre,
żeby było zdrowe”

Prenatal® uno
wsparcie prawidłowego 
rozwoju mózgu 
i łagodzenie nudności 
w ciąży.

Prenatal® duo
wsparcie rozwoju 
układu nerwowego 
oraz narządu wzroku 
dziecka.

Prenatal® dha
prawidłowy rozwój 
mózgu oraz narządu 
wzroku dziecka, 
prawidłowy czas 
trwania ciąży.

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

Producent:
NUTROPHARMA®żeby było zdrowe” NUTROPHARMA®

www.prenatale.pl

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
5599*

cena za opakowanie
4699*

KOSMETYK HIPOALERGICZNY

NUTRIKOSMETYK HAIRVITY HALIER 
Nutrikosmetyk w formie miękkich kapsułek dla kobiet z włosami skłonnymi 
do nadmiernego wypadania, przesuszania się i łamania, 60 kaps. 
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWE DZIECKO

cena za 100 ml = 20.83 zł
2499*

cena za 100 ml = 21.66 zł
2599*

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

Dico� or® 
Junior
12 saszetek

Dico� or Junior®  to suplement diety w postaci saszetek z proszkiem o smaku owoców leśnych, zawierający lio� lizowane żywe kultury 
bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, które wzbogacają mikro� orę jelitową. Zawartość żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG:
5 mld w saszetce*. Przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych
* Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl

L.P
L.M

KT
.07

.20
19

.73
17

NOWOŚĆ

1

1.  Badania konceptu produktu wykonane w lipcu 2017 r. przez Instytut Badawczy Ipsos, wywiady 
ze 150 mamami. Dico� or® Junior lubiany przez mamy: 84%, lubiany przez dzieci: 80%.

cena za opakowanie
2899*

Otrivin dla dzieci, aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny 
(Xylometazolini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące 
w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy 
ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej 
jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin dla dzieci ułatwia 
wziernikowanie nosa. Otrivin dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków 
zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin dla dzieci nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych 
prowadzonych drogą przeznosową, np. przezklinowym usunięciu przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z 
odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe 
zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v.IX.2019

Junior-Angin 
lizaki na ból gardła, 
8 szt.

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

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

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 potra� ą 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
1899*

cena za 100 ml = 18.99 zł
1899*

SUPLEMENT DIETY

D-Vitum
witamina D dla niemowląt
suplement diety
36 kapsułek

D-Vitum
witamina D 800 j.m.
suplement diety
96 kapsułek36 kapsułek

cena za opakowanie
999*

96 kapsułek

cena za opakowanie
1999*

36 kapsułek 96 kapsułek

D-Vitum
witamina D dla niemowląt
suplement diety
36 kapsułek

D-Vitum
witamina D 800 j.m.
suplement diety
96 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za 100 ml = 19.99 zł
1699* **

Otrivin dla dzieci** 
Aerozol do nosa, 10 ml. 
Łagodzi podrażnienia otworów nosowych 
u dziecka, ułatwiając oddychanie i poprawiając 
samopoczucie. Nawilża delikatną błonę 
śluzową nosa u dziecka.
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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

ZAWIERA UNIKALNY 
KOLAGEN FORTIGEL®,

KTÓRY WCHŁANIA SIĘ AŻ W 95%

POSTAW NA SPRAWNE STAWY

*Źródło: Rynek preparatów na stawy, IMS Pharmascope MAT 12.2017, value Suplement diety

Nr.1
wPolsce*

cena za opakowanie
6499*

Suplement diety

SPOKÓJ UMYSŁU, 
ENERGIA DLA CIAŁA

Ashvagandha
Kapsułki, 60 sztuk 

cena za opakowanie
2399*

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

PIERWSZY RATUNEK 
W DOLEGLIWOŚCIACH JAMY USTNEJ

DZIAŁA: 
 PRZECIWBÓLOWO
 PRZECIWZAPALNIE
 ANTYSEPTYCZNIE

PRODUKT LECZNICZY

cena za 100g = 179.90 zł
1799*

**

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
2999*

Melatonina LEK-AM**
30 tabl., dostępne dawki:  tabletki 1 mg, 3 mg, 5 mg

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

cena za opakowanie
2199*

MELATONINA LEK-AM 
Nr 1 w Polsce na sen

Melatonina, skład: 1 tabletka Melatoniny LEK-AM zawiera 1,3 lub 5 mg melatoniny. Wskazania: Lek Melatonina LEK-AM 
stosowany jest wspomagająco w: zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w zaburzeniach 
snu związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową, zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania 
u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazania: uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po 
spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji. Opakowanie: 1 mg - 90 tabletek, 3 mg - 14 tabletek i 60 tabletek, 5 mg - 30 
tabletek. Sposób użycia: W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych: 2 mg do 3 mg melatoniny raz na 
dobę po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając od pierwszego dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni po 
zakończeniu podróży. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1 mg do 5 mg na 
dobę, na godzinę przed snem. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować 
od 0,5 mg do 5 mg raz na dobę około godziny 21:00-22:00. Dawkowanie to dotyczy też długotrwałego przyjmowania leku. 
Działanie leku obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie 2 tygodni od przyjmowania leku. Podmiot odpowiedzialny: 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul 0strzykowiza 14A 05-170 Zakroczym

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

ZDROWE CIAŁO

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1999*

Corega Komfort
40 g

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

cena za 100 g = 54.98 zł
2199*

Morwa Biała forte 
60 tabl.

Ostropest Plamisty 
60 tabl.

Karczoch 
60 tabl.

cena za 100 ml = 26.65 zł
1999*

cena za opakowanie
699*

cena za 100 ml = 179.90 zł
1799*

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.

SPRZĘT MEDYCZNY

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

cena za 1 szt.
8999*

MEDIBLINK
aspirator do nosa 2w1
(m400)

cena za 1 szt.
4199*

Microlife NEB 200
inhalator tłokowy, kompaktowy i wygodny,
szybkie i skuteczne leczenie, 1 szt.

cena za 1 szt.
11999*

PiC Solution Vedo Family
termometr elektroniczny, precyzyjny pomiar, 
dożywotnia gwarancja

cena za 1 szt.
999*

cena za 1 szt.
9

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

cena za 1 szt.
15999*

Diagnostic PRO MESH
inhalator siateczkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
19999*

Diagnostic NC 300
termometr bezkontaktowy na podczerwień

cena za 1 szt.
8999*

cena za 1 szt.
14899*

Microlife NEB 400
inhalator o wysokiej wydajności, dla całej rodziny.
W zestawie maseczki, ustnik, � ltry 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.
11999*

cena za 1 szt.
119
cena za 1 szt.

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

cena za 1 szt.
11999*

cena za 1 szt.cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

13999*

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

cena za100 ml = 26.99 zł
3199*

cena za opakowanie
4599*

cena za 100 ml = 239.90 zł
2399*
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STREFA PREMIUM

Aspirin®Complex Hot (Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum), 500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie objawowe przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa / zatok (rhinosinusitis) z bólem i gorączką związanymi z przeziębieniem i (lub) 
objawami grypopodobnymi. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pseudoefedrynę, kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którykolwiek z innych składników leku; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna; ciąża; karmienie piersią; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; ciężka 
niestabilna niewydolność serca; w połączeniu z metotreksatem w dawce 15 mg/tydzień lub większej; ciężkie nadciśnienie tętnicze; ciężka choroba wieńcowa; jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Aspirin Complex Hot jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.  
V2/20/12/2016/KR. Aspirin®Complex Zatoki (Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum), 500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Aspirin Complex Hot (Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum), 500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania 
zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie objawowe przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa / zatok (rhinosinusitis) z bólem i gorączką związanymi z przeziębieniem i (lub) objawami grypopodobnymi. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pseudoefedrynę, kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na 
którykolwiek z innych składników leku; astma oskrzelowa indukowana salicylanami lub substancjami o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w wywiadzie; ostre owrzodzenie przewodu pokarmowego; skaza krwotoczna; ciąża; karmienie piersią; ciężka niewydolność 
wątroby lub nerek; ciężka niewydolność serca; w połączeniu z metotreksatem w dawce 15 mg/tydzień lub większej; ciężkie nadciśnienie tętnicze; ciężka choroba wieńcowa; stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy w przeciągu poprzedzających 2 tygodni. V1/26/07/2019/. Aspirin®PRO
(Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki powlekane . Wskazania: Objawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu. Przeciwwskazania: uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; napady astmy oskrzelowej 
lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) w wywiadzie, wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna lub podwyższone ryzyko 
krwawienia; ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca; metotreksat w dawkach większych niż 20 mg na tydzień; doustne leki przeciwzakrzepowe; ciąża powyżej piątego miesiąca; dzieci poniżej 12 r.ż. bez przepisu lekarza. V1/01.01.2015/LR. Aspirin® C(Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 
400 mg + 240 mg, 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, 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. V4/30.05.2014/KS. Aspirin® (Acidum 
acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki . Wskazania: Bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunast-
nicy; 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, wątroby lub nerek; 
ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku do 12 lat. V4/04.07.2014/LR. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.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.

GRIPEX HOT MAX 1000MG+100MG+12,2MG, 12 SASZ.;  Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 100mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2mg Wskazania: krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i 
kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie 
tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 
2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: USP Zdrowie 
Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 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.

cena za opakowanie
3799* Biotynox Forte**

wspomaga leczenie niedoboru biotyny: wypadanie 
włosów, zaburzenia wzrostu włosów 
i paznokci oraz stany zapalne skóry, 30 tabl. cena za opakowanie

1699*
Gripex Hot Max**
łagodzi objawy przeziębienia i grypy, 12 sasz.
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3799* Biotynox Forte**
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