
** 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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Moc kolagenu, 
kwasu hialuronowego,
witamin, w trosce o zdrowy wygląd

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

Zadbaj o dobrą formę dziecka
przed sezonem zimowym 

str. 3

stosowany w niedobrze biotyny, czego 
objawem jest łamliwość i nadmierne 
wypadanie włosów, 60 tabl. 

BIOTEBAL  5 MG  30 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. 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. Inovox Express 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg  Lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg, pastylki 
twarde.  Wskazania do stosowania: Łagodzenie bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość lidokainy produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: 
US Pharmacia, Sp. z o.o. 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.

Biotebal**

cena za opakowanie
4999*

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

cena za opakowanie
1199* Inovox Express** 

miejscowe łagodzenie bólu gardła,  
różne smaki,  24 tabl.

Sudafed 
Xylospray HA** 
aerozol zmniejszający obrzęk 
błony śluzowej nosa,  dla 
dorosłych lub dzieci, 10 ml 

cena za opakowanie
od1599*

cena za opakowanie
1499*



** 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.

JESIEŃ W DOBREJ FORMIE

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

ESTE – KOLAGENOWA UCZTA DLA TWOJEJ SKÓRY

W miesiącach zimowych nasza skóra jest wyjątkowo wrażliwa i narażona 
na działanie czynników drażniących, takich jak mróz, wiatr czy suche, 
ogrzewane powietrze w pomieszczeniach. To czas, kiedy szczególnie 
powinniśmy zatroszczyć się o jej kondycję, zarówno od zewnątrz, jak i od 
wewnątrz. Codzienna porcja odżywczych składników, takich jak kolagen, 
witamina C, kwas hialuronowy i biotyna, pozwoli cieszyć się nawilżoną, 
elastyczną i młodzieńczą skórą nawet wtedy, kiedy brakuje słońca 
i ciepła. Staw czoła zimie z promienną cerą, dostarczając jej odpowiedniej 
suplementacji, i bądź gotowa na wiosnę!

Biorepair 
specjalistyczne pasty do zębów i płyn do 
płukania jamy ustnej 

Skrzypovita
gama suplementów diety na zdrowe i mocne 
włosy i paznokcie, 42 tabl. - 80 tabl. 

Scholl
rajstopy uciskowe, rozm. S,M,L  

EsteSynergy 
suplement diety zawierający: kolagen, kwas 
hialuronowy, wit. C i E, biotynę, cynk, 28 shotów 

Unimil Natural
prezerwatywy, 3 szt. 

cena za opakowanie
1999*

Unimil Skyn Original
prezerwatywy,  20 szt.

Unimil Orgazmax, Zero 
prezerwatywy, 3 szt. 
Unimil Orgazmax, Zero Unimil Natural

SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
5199*

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
8999*

cena za opakowanie
699*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
1799*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
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ZDROWE DZIECKO

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

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

VISOLVIT JUNIOR - ZDROWIE MALUCHA NA SŁODKO

Marsjanki Futura
wspomagają zdrowy wzrost 
i rozwój u dzieci, 30 tabl. 

Visolvit
witaminowe żelki dla dzieci, 
30 szt. 

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

Pic Solution Mr Carrot 
inhalator  miękka maseczka "2 w 1" dla 
dorosłych i dzieci, 5 lat gwarancji 

Flic’n’lick
lizak o owocowym smaku, zawierający 
witaminę C

Pasta Del Capitano
pasta do zębów dla dzieci, 75 ml 

Fritt
witaminowa guma rozpuszczalna, 
różne smaki, 3 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. Wytwórca: MPC International S.A., 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Marsjanki Futura
SUPLEMENTY DIETY

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
16799*

cena za 1 szt.
149*

cena za 100 ml = 10.65 zł
799*

cena za 100 ml = 20.99 zł
2099*

cena za opakowanie
4499*

cena za opakowanie
699*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
249*

cena za opakowanie
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
2299*

cena za opakowanie
1699*

**

**

Otrivin
Katar i Zatoki
10 ml

*na podstawie CHPLi zarejestrowanych leków w formie aerozoli, zawierajacych ksylometazolinę 0.1% (sekcja 4.1 Wskazania). Otrivin Katar i Zatoki, aerozol do nosa, roztwór Jeden 
ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. 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. Produkt ułatwia wziernikowanie nosa. 
OtOtrivin Katar i Zatoki jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować u pacjentów 
po zabiegu przezklinowego usunięcia 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. IV.2018 

NOWOŚĆ

cena za 100 ml = 209.90 zł
2099* **
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cena za 100 ml = 209.90 zł
1999*

*Na podstawie ChPL początek działania substancji czynnej - chlorowodorku lidokainy rozpoczyna się po 120 sekundach. Orofar MAX. Chlorek cetylopirydyniowy 2 mg + 1 mg 
chlorowodorek lidokainy pastylki twarde. Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych 
w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne, inne środki miejscowo 
znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. XI.2015. CHPL/CHOROF/0005/18

Orofar Max
30 pastylek

Ӝ

cena za opakowanie
2499*

**

*Przy dawkowaniu 2 kapsułki. 2 kapsułki Theraau Total Grip zawierają maksymalną dostępną bez recepty dawkę substancji czynnych: Paracetamol 1000 mg + chlorowodorek 
fenylefryny 12,2 mg + gwajafenyzyna 200 mg. Zalecana jednorazowa dawka Theraau Total Grip to 2 kapsułki. Theraau Total Grip Każda kapsułka zawiera 500 mg 
paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady fenylefryny) oraz 100 mg gwajafenezyny. Kapsułki twarde. Wskazania do stosowania: 
Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie 
wywykrztuśne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem. Produkt Theraau Total Grip jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym 
kątem przesączania, guz chromochłonny nadnerczy. Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trójpierścieniowe 
leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony 
śśluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy.Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. IV.2017

Theraau Total Grip
16 kapsułek

CHPL/CHTHRFL/0017/18

cena za opakowanie
2399*

**

2799*

cena za opakowanie

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.

**

Aspirin C**
lek przeciw objawom przeziębienia i grypy, 
20 tabl. musujących 

Syrop Islandzki
łagodzi suchy kaszel i chrypkę, 200 ml 
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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 100 ml = 11.24 zł
1499*

MUCOSOLVAN 30 MG/5 ML 100 M  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.

cena za opakowanie

od1399*

cena za opakowanie
1599*

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

cena za 100 ml = 27.99 zł
2799*

cena za 100 ml = 7.50 zł
1499*

cena za opakowanie
od1999*

cena za 100 ml = 119,90 zł
1199*

FLEGAMINA Wskazania: W ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. FLEGAMINA Skład: 1 tabletka zawiera: 8mg 
bromoheksyny chlorowodorku. FLEGAMINA Sposób użycia: Dorośli i dzieci powyżej 12lat: 1 tabletka 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1/2 tabletki 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 3 do 6 
lat: 1/2 tabletki 2 razy na dobę. FLEGAMINA Przeciwwskazania: nadwrażliwość (uczulenie) na bromoheksynę lub którąkolwiek inną substancje leku; nietolerancja niektórych cukrów. Kobiety w ciąży 
i karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, w przypadkach ciężkich zaburzeń 
czynności wątroby lub nerek. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn ze względu na możliwość wystąpienia senności lub bólu i zawrotów głowy.

Flegamina**
to produkt leczniczy o działaniu wykrztuśnym stosowanym w chorobach dróg 
oddechowych z towarzyszącym zaleganiem gęstego śluzu, 20 lub 40 tabl.

Mucosolvan**
syrop łagodzący kaszel i ułatwiający odkrztuszanie, 
100 ml 

5health-watch.pl



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

DOMOWA APTECZKA

**

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

Lek przeciwbiegunkowy rozpuszczający się 
w jamie ustnej bez popijania.

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

®

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

cena za opakowanie
999*

ENTEROL**
10 szaszetek

ENTEROL**
10 kapsułek

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
1899*

Enterol (Saccharomyces boulardii CNCM I-745). Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg lio� lizowanych drożdżaków 
S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). Postać farmaceutyczna: 
kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie 
biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium 
di�  cile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem 
dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek 
subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze 
znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue 
Gallieni, 94250 Gentilly, Francja

cena za opakowanie
1199*

14 tabl.

**

**

cena za opakowanie
1199* **

cena za opakowanie
2499*

Bronchipret® TE
  Hamuje proces zapalny1

  Ułatwia odkrztuszanie1

  Redukuje napady kaszlu2,3

Zapalenie oskrzeli? 
Męczący kaszel?

Bronchipret TE, syrop 100 g syropu zawiera: 
-

dukt leczniczy zawiera 7% [V/V] alkoholu. Postać farmaceutyczna: Syrop Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do 
umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych 
(Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku 
udziela: 
1. 
in experimental bronchoalveolitis. Phytomedicine 2015; 22: 1172–1177. 2.

3. Marzian O: Treat-

Med 2006; 149: 69–74.

cena za 100 ml = 26.99 zł
2699*

**

1299*

cena za opakowanie

EFFERALGAN  500 mg x 16 tabl.mus. E� eralgan tabletka musująca  Skład: paracetamol 500 mg oraz m.in. sorbitol (subst. pomoc.) Wskazania: ból różnego pochodzenia 
(bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne), leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia, gorączka Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na składniki preparatu, dzieci o mc. poniżej 13 kg, 1-szy trymestr ciąży, ciężka niewydolność wątroby, nerek, choroba alkoholowa, niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia, jednoczesne stosowanie leków p-bólowych o działaniu 
agonistyczno-antagonistycznym (buprenor� na, nalbu� na, pentazocyna) Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

E� eralgan**
lek o działaniu przeciwbólowym 
i przeciwgorączkowym, 16 tabl. musujących 
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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.

KOBIETA

SUPLEMENT DIETY

Prenalen
115ml
Syrop

SUPLEMENT DIETY

Prenalen Gardło
16 pastylek
do ssania

WYRÓB MEDYCZNY

Prenalen Katar
Spray do nosa
20ml

Dla kobiet w ciąży
I matek karmiących

**

Femibion 0
ciąża i planowanie ciąży, 
28 tabl.

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
3999*3299*

Femibion Natal 1
dla kobiet planujących 
i będących w ciąży, 
30 tabl. 

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

cena za opakowanie
3299*

Lactovaginal 14 kaps.: Skład: 1 kapsułka zawiera pałeczki Lactobacillus rhamnosus 573 około 1010 , w tym nie mniej niż 108 CFU (Jednostek 
tworzących kolonie) Wskazania do stosowania: Lactovaginal® zaleca się stosować w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej 
� ory bakteryjnej pochwy: w stanach zapalnych narządów rodnych po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi lub 
przeciwgrzybiczymi, przy występowaniu upławów jak również pro� laktycznie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot opowiedzialny: Polska Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna 
Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków

cena za opakowanie
2799*

SUPLEMENT DIETY

60 tabl.

Rewolucja w walce
z silnym bólem 
miesiączkowym

Vemonis Femi

Silny lek 
p/bólowy 
+ rozkurczowy

AKCPT 00000

**

cena za opakowanie
799*

SOYFEM FORTE 30 TABL. POWL.  Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 230,8 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Glycine max L. semen (nasion 
soi) (100 - 400 : 1), co odpowiada 60 mg zespołu izo� awonów, w przeliczeniu na genisteinę. Wskazania: Soyfem Forte jest wskazany do stosowania u 
kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia występujących objawów, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie 
napięcia nerwowego i niepokoju. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Lactovaginal**
zabezpiecza przed rozwojem bakterii 
Lactovaginal**
zabezpiecza przed rozwojem bakterii 
Lactovaginal**

cena za opakowanie
32

Soyfem Forte**
do stosowania w okresie przekwitania w celu złagodzenia objawów 
związanych z menopauzą, 30 tabl. 

SUPLEMENT DIETY

cena za 100 ml = 17.38 zł
1999*

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1499*

WYRÓB MEDYCZNY

cena za 100 ml = 79.95 zł
1599*

cena za opakowanie
3999*

7health-watch.pl



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

W TROSCE O TWOJE DZIECKO

ENTitis®
30 pastylek do ssania
smak truskawkowy
lub miętowy

ENTitis® baby
30 saszetek
smak bananowy
lub neutralny

SUPLEMENT DIETY

STOP!
NAWRACAJĄCE PROBLEMY
Z UCHEM, NOSEM, GARDŁEM

ZAWIERA
WYSOKO 
PRZYSWAJALNY 
ORGANICZNY 
MAGNEZ

  WALCZ
ZE ZNUŻENIEM 
I ZMĘCZENIEMZENIEM

suplement diety

cena za 100 ml = 18.33 zł
2199*

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

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

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

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

cena za 100 g = 249.90 zł
2499*

Krople 5 ml

Lactobacillus rhamnosus GG, 
Lactobacillus rhamnosus GG: 1 mld w kropli*. 

Przeznaczony dla: niemowląt i dzieci oraz osób starszych.
* 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
.09

.20
18

.68
37

ople 5 ml

Bayer_Dicoflor_Krople_95x74mm.pdf   1   17/12/2018   16:04

cena za 100 ml = 799.80 zł
3999*

Aroma Kids plastry do aromaterapii
dla dzieci od 3 roku życia, 5 szt.

cena za opakowanie
6899*

**

1.Badanie IQS, Consumer Journey 03.2017 w grupie matek używających Nurofen dla dzieci

cena za 100 ml = 24.99 zł
2499*

cena za 100 ml = 74.95 zł
1299*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

DOBRA FORMA

Skład: Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg Ginkgo bilobae folium extractum siccum - suchego 
wyciągu z Ginkgo biloba L. folium (liść miłorzębu). Wskazania: Ginkofar®Forte 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. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., 
ul.  Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

* Bidzan L, Bilikiewicz A, Turczyński Wstępna ocena skuteczności i bezpieczeństwa wyciągu z miłorzębu japońskiego (preparat Ginkofar) w terapii 
zespołów otępiennych. Psychiatria Polska 2005 May-Jun;39(3):559-66.

GINKOFAR® FORTE 80 mg, 
tabletki powlekane: *

Sprawdzony lek,
a nie suplement diety

®Ginkofar
FORTE

lek
cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
2799*

MAXIGRA GO 25 MG 4 TABL. Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldena� lu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldena� lu cytrynianu. Substancje pomocnicze o znanym 
działaniu: każda tabletka zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) i 70,4575 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami 
erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja 
seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldena� lu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział 
tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldena� lu z lekami uwalniającymi tlenek 
azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldena� lu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest 
przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldena� lu nie należy stosować u mężczyzn, 
u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy 
Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic 
anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldena� lu 
w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze 
stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). 
Stosowanie syldena� lu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe 
Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. ChPL: 2017.07.05.

Maxigra Go** 
leczenie zaburzeń erekcji, 4 tabl.
do rozgryzania i żucia

Len 
60 tabl.

WIERZBOWNICA 
60 tabl.

Melisa 
90 tabl.

cena za opakowanie
2299

Len 
60 tabl.

cena za opakowanie
27

WIERZBOWNICA 
60 tabl.

cena za opakowanie

99

Melisa 
90 tabl.

cena za opakowanie
2799

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.

NOVANOC® 
 to suplement diety przeznaczony dla wszystkich, 
którzy chcą poprawić jakość swojego snu, 16 tabl.  SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2199*

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

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

cena za 100 g = 35.70 zł
2499*

cena za 100 ml = 819.80 zł
4099*

cena za 100 ml = 8.05 zł
2899*

cena za 100 ml = 299.90 zł
2999*

cena za 100 ml = od 14.16 zł
od1699*

Urgo
na opryszczkę, � lmogel, 3 ml

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 

**

Proste rozwiązanie cena za 100 ml = 133,27 zł
2199*

 Gotowe do użycia, sterylne chusteczki, nasączane dobrze tolerowanym płynem 
oczyszczającym bez konserwantów, zawierającym składniki o działaniu łagodzącym 
podrażnienia, przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i regenerującym. 
Przeznaczone do higieny powiek i ich brzegów, szczególnie u osób z dolegliwościami 
ze strony oczu i/lub powiek, takich jak: podrażnienie, wydzielina, pieczenie, swędzenie, 
zaczerwienienie (np. przy infekcji, alergii, jęczmieniu).
Blephaclean® może być stosowany także u dzieci  >3 miesiąca życia.
Opakowanie zawiera 20 szt. jednorazowych chusteczek. Dystrybutor: Thea Polska Sp. z  o.o.

Higiena powiek
podczas infekcji, 
alergii lub stanów 
zapalnych
Sterylne chusteczki

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
2099*

**
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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.
10999*

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

cena za 1 szt.
1299*

cena za 1 szt.
12

13999*

cena za 1 szt.

Microlife A2 Basic
ciśnieniomierz automatyczny
z detektorem arytmii, 1 szt.

od1699*

cena za opakowanie
od299*

cena za opakowanie
2199*

Diagnostic PRO MESH
inhalator siateczkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
20699*

Diagnostic NC 300
termometr bezkontaktowy na podczerwień

cena za 1 szt.
9399*

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

cena za 1 szt.

17499*

PIC VEDOECO
termometr bezrtęciowy kliniczny  

cena za 1 szt.
2499*

cena za 1 szt.

12999*

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

cena za 1 szt.
13999*

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

Diagnostic PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny,
z zasilaczem

cena za 1 szt.
18799*

Diagnostic PRO AFIB

cena za 1 szt.
187
cena za 1 szt.
187

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

cena za 1 szt.
10099*

11health-watch.pl

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

Microlife BP B3 AFIB

cena za 1 szt.
19999*



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.

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 IIItrymestrze ciąży oraz z ciężką niewydolnością serca.  Podmiot odpowiedzialny: reckitt benckiser (poland) S.A. NUROFEN EXPRESS FORTE 400MG  20 KAPS.  Nurofen 
Express Forte, 400 mg, kapsułki miękkie. Skład: 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i substancje pomocnicze. Wskazania do stosowania: U dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, 
bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związane z przeziębieniem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość  w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy 
lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.  Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub 
krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną 
, z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).  Ostatni trymestr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

cena za opakowanie
2199* Strepsils Intensive

lek o silnym działaniu przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym w leczeniu bólu, gardła, 24 tabl.cena za opakowanie

1599*
Nurofen Express Forte**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 kaps. 

cena za opakowanie
od2499*
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