
** 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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Bez ograniczeń 
w zimowych aktywnościach

WARTO PRZECZYTAĆ:
str. 2

Wsparcie w łagodzeniu 
dolegliwości trawiennych

Noworoczna suplementacja: 
włosy, skóra paznokcie

W trosce się o Twoje dziecko 
w sezonie zimowym

str. 3

str. 7

str. 8

tonik witaminowy wspierający energię 
i witalność oraz  serce, 1000 ml 

TRAUMON 10% 3el   50g  SKŁAD: 1 ml roztworu zawiera 100 mg etofenamatu. 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: aerozol na skórę, roztwór/żel. 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, 
barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci. 5. PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon nie należy stosować: w przypadku 
nadwrażliwości na etofenamat, kwas � ufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; w trzecim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: MEDA AB, Szwecja. Pełna informacja o leku dostępna na 
życzenie w: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 546 64 00.  ETO-2017-0034 

Biovital
Zdrowie Plus 

cena za 100 ml = 4.49 zł
4499*

Bodymax 50+
preparat zwiększający siły 
witalne organizmu dla 
osób po 50. roku życia, 
60 + 20 tabl.

Gold Omega 3
preparat wzmacniający 
odporność, 60 kaps.  

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
3799* Traumon**

lek przeciwbólowy 
i przeciwzapalny,  żel 50 g 

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie

2299*

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY



** 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.

SENIOR W DOBREJ FORMIE

Maglek B6**.tabletki uzupełniające niedobory magnezu, łagodzące objawy przemęczenia, stresu, poprawiające koncentrację 50 szt. Substancja czynna: Mleczan magnezu oraz wit. B6. Postać: Tabletki niepowlekane. Dawka: 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. Wskazania: Pro� laktyka niedoboru magnezu i Wit B6 w przypadku niewystarczającej podaży w diecie, stosowanie leków moczopędnych oraz u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Diosminex Max Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidowa bezwodna, magnezu stearynian.Otoczka - 
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (E132), lak żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny (E172). Dawkowanie: Zalecana dawka do 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku. Zaostrzenie dolegliwości dotyczacych żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. Nie stosować większej niż zalecana dawki leku. Działanie: Lek Diosminex Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.Zwiększa drenaż limfatyczny nsilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. lek 
wpływa na mikrokrążenie, zmniejszająć przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pekanie małych naczyń krwionośnych. Wskazania: Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg,nocne kurcze łydek. Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, 
pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, jękliwość) nie jest wymagane odstawienie leku. Podmiot Odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. VIGANTOLETTEN  1000 J.M. 90 TABL, Skład i postać farmaceutyczna: tabletki. 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D.  Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka 
niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.  Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Niemcy. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 09.03.2016 r. VOLTAREN MAX ŻEL 2% 100 G, Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel  Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.  Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych 
stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu  u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży 
poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  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. 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. 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. KALMS  x 100 tabl.,  Skład: Lupuli � os pulvis 45,00 mg, Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (4:1) 33,75 mg, Gentianae extractum siccum (4:1) 22,50 mg. Wskazania: W łagodnych 
objawach napięcia nerwowego i jako środek wspomagający sen. Produkt leczniczy jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot odpowiedzialny: G. R. Lane Heath Products Ltd., Sisson Road, Gloucester, GL2 0GR, Wielka Brytania. Informacje dodatkowe: Axellus Sp. z o.o., ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, tel. 22 349 67 00.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

cena za opakowanie

3199*

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

VOLTAREN MAX – BRAK OGRANICZEŃ W ZIMOWYCH 
AKTYWNOŚCIACH
Czy ból sprawia, że nie możesz robić wszystkiego co zechcesz? 
Ogranicza Twój ruch, dopada w niechcianych momentach 
i przeszkadza w korzystaniu z uroków wiosny? Zadziałaj szybko 
i bezpośrednio w miejsce bólu aplikując skoncentrowany żel 
z diklofenakiem, skuteczną substancją przeciwbólową. 
Przenikając przez skórę tra� a on prosto w miejsce toczącego 
się stanu zapalnego niwelując go i natychmiast dając wyraźnie 
odczuwalną ulgę. Ból w stawach nie musi być już dotkliwym 
problemem.

Maglek B6 **
magnez z witaminą B6, która wspomaga 
jego wchłanianie, 50 tabl. 

Gold luteina 
pomaga zachować prawidłowe
widzenie, 30 kaps.

Gold lecytyna 1200 
wspomaga pamięć i koncentrację oraz zmniejsza 
ryzyko wystąpienia chorób serca, 60 kaps.

Vita-min plus senior  
sprzyja utrzymaniu witalności 
i sprawności � zycznej organizmu, 30 kaps.

Vigantoletten **
witamina D 1000 j.m., 90 tabl. 

Voltaren Max**  
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwobrzękowy, żel 100 ml

Diosminex Max **
lek na objawy przewlekłej niewydolności 
krążenia żylnego, 30 tabl. 

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
3499*

Vigantoletten **

Gold luteina 

cena za opakowanie
3999

Gold lecytyna 1200 

cena za opakowanie
2499*99*

cena za opakowanie

31

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

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

 Jedzenie ulubionych smakołyków powoduje uczucie pełności oraz ciężkości 
po posiłku, ucisk w brzuchu, skłonności do wzdęć i odbijanie?
Na szczęście jest rozwiązanie – suplement diety, który kompleksowo wspiera 
pracę naszego układu pokarmowego. Jego główne składniki: kurkuma, 
karczoch i rozmaryn wspomagają prawidłowe funkcjonowanie wątroby 
i jelit, łagodząc niestrawności po jedzeniu.  Dodatkowo ekstrakty z karczocha 
pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.
Pozwól sobie na chwilę pysznego zapomnienia, a Verdin complexx pomoże 
złagodzić skutki uboczne.

VERDIN COMPLEXX - WSPARCIE W DOLEGLIWOŚCIACH 
TRAWIENNYCH

NOWY ROK W DOBREJ FORMIE

Maglek B6**.tabletki uzupełniające niedobory magnezu, łagodzące objawy przemęczenia, stresu, poprawiające koncentrację 50 szt. Substancja czynna: Mleczan magnezu oraz wit. B6. Postać: Tabletki niepowlekane. Dawka: 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. Wskazania: Pro� laktyka niedoboru magnezu i Wit B6 w przypadku niewystarczającej podaży w diecie, stosowanie leków moczopędnych oraz u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Diosminex Max Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidowa bezwodna, magnezu stearynian.Otoczka - 
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (E132), lak żółcieni pomarańczowej (E110), żelaza tlenek czarny (E172). Dawkowanie: Zalecana dawka do 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku. Zaostrzenie dolegliwości dotyczacych żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni. Nie stosować większej niż zalecana dawki leku. Działanie: Lek Diosminex Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.Zwiększa drenaż limfatyczny nsilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. lek 
wpływa na mikrokrążenie, zmniejszająć przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pekanie małych naczyń krwionośnych. Wskazania: Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg,nocne kurcze łydek. Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, 
pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych (np. wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, jękliwość) nie jest wymagane odstawienie leku. Podmiot Odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. VIGANTOLETTEN  1000 J.M. 90 TABL, Skład i postać farmaceutyczna: tabletki. 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D.  Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka 
niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania.  Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Niemcy. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 09.03.2016 r. VOLTAREN MAX ŻEL 2% 100 G, Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel  Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.  Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych 
stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu  u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży 
poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  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. 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. 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. KALMS  x 100 tabl.,  Skład: Lupuli � os pulvis 45,00 mg, Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (4:1) 33,75 mg, Gentianae extractum siccum (4:1) 22,50 mg. Wskazania: W łagodnych 
objawach napięcia nerwowego i jako środek wspomagający sen. Produkt leczniczy jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot odpowiedzialny: G. R. Lane Heath Products Ltd., Sisson Road, Gloucester, GL2 0GR, Wielka Brytania. Informacje dodatkowe: Axellus Sp. z o.o., ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, tel. 22 349 67 00.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

cena za opakowanie

3199*

Doppelherz Aktiv  
dla mężczyzn, preparat zwiększający potencję 
seksualną, 30 szt. 

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

Kalms **  
stosowany w łagodnych stanach napięcia 
nerwowego i jako środek wspomagający sen, 100 tabl.

Maxigra go **   
lek stosowany przy zaburzeniach erekcji,
4 tabl. 

Verdin complexx
suplement diety kompleksowo wspierający 
układ trawienny, 30 tabl. 

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
4499*

cena za opakowanie

12599*

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
1499*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Soyfem forte **  
lek stosowany w celu złagodzenia objawów 
menopauzy, 30 tabl. 

cena za opakowanie
3699*

Soyfem forte **  Feminost **  
pomaga w przywróceniu kontroli 
nad oddawaniem moczu, 56 tabl.

cena za opakowanie
5399*

cena za opakowanie
53

SUPLEMENT DIETY

Microlife A1 Basic 

cena za opakowanie
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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 I ODPORNOŚĆ

#POZYTYWNA 
SIŁA RUTYNY

Wspieraj odporność

Rutinoscorbin
150 tabletek

Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askor-
bowego). Wskazania do stosowania: W stanach niedoboru kwasu askorbowego. W stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia 
wirusowe w tym grypa). Pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i 
starszych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmier-
nym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie.  Podmiot odpow-
iedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2018. CHPL/CHRSN/0005/19

cena za opakowanie
1399*

Sprawdzone rozwiązanie 
na ból gardła

Cholinex 
24 pastylki

 CHPL/CHCHX/0003/19

Cholinex 150 mg, pastylki twarde Każda pastylka zawiera 150 mg Cholini salicylas (choliny salicylanu). Wskazania do stosowania  • Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła.  • 
Ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym.  • Jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje. 
Produkt Cholinex jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na: • substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
popomocniczą, • salicylany, • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie podawać u osób z żylakami przełyku, ze względu na zagrożenie krwotokiem. Podmiot odpowiedzialny: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.I.2017 

cena za opakowanie
1899*

Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania.    
Skład: 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja pomocnicza o znanym 
działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg sacharozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych 
jamy ustnej i dziąseł, w  pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. 
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. 

20 tabletek 
do ssania

Działaj, żeby zatrzymać INFEKCJĘ GARDŁA!

produkt leczniczy
cena za opakowanie
1199*

Flurbiprofenum 75 mg/dawkę  aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów ostrego bólu gardła u dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na � urbiprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nadwrażliwość w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, 
obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka), nadwrażliwość na ASA lub inne NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok i owrzodzenie jelit; krwawienie lub perforacja 
p. pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; III 
trymestr ciąży; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

cena za opakowanie
2299*

**  

**  

cena za opakowanie
4599* Iskial Max + Czosnek    

wspomaga odporność i układ oddechowy 
dorosłych i dzieci od 6 roku życia, 120 kaps.  

SUPLEMENT DIETY

cena za 100 ml = 3.99 zł
999*

cena za 100 ml = 4.79 zł
1199*

SUPLEMENT DIETY

Strepsils 
Intensive Direct**
aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

**

Żurawina    
100% sok z owoców, 
250 ml

Malina    
100% sok z owoców, 
250 ml

4



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

PRZEZIĘBIENIE

THERAFLU 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 dz-
iałanie wykrztuśne 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 
cczynne 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. Pacjen-
ci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy.Podmiot odpowied
zialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. IV.2017. THERAFLU TOTAL GRIP, każda saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 12,2 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 10 mg 
zasady fenylefryny) oraz 200 mg gwajafenezyny, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym ła-
godnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne 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 ty-
godni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzo
wej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.IV.2017. 

Theraau Total Grip
10 saszetek

Theraau Total Grip
16 kapsułek

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
1999*

Otrivin  aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Nadmierne prze-
krwienie 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 ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: 
NNadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin nie 
należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową, np. przezklinowe usunięcie 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 odpowied-
zialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.IX.2019 CHPL/CHOTRI/0012/18

Otrivin
10 ml

cena za opakowanie
1699*
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cena za opakowanie
2199* **

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 przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 
20 tabl. musujących 

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 = 10.82 zł
od1299*

*Dotyczy uczucia ucisku w zatokach spowodowanego nagromadzoną wydzieliną i obrzękiem błony śluzowej. 
SUDAFED® Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie 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: Nadwrażliwość
na pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa; 
przyjmowanie obecnie lub przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; przyjmowanie
furazolidonu.  Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

SUDAFED®
*Dotyczy uczucia ucisku w zatokach spowodowanego nagromadzoną wydzieliną i obrzękiem błony śluzowej. 

ELIMINUJE UCISK*

cena za opakowanie
2399*

Gripex MAX **
lek przeciw objawom przeziębienia, 20 tabl.  

Malina    
100% sok z owoców, 
250 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.

SZYBKO ZWALCZ BÓL

Ortanol Max** 
lek na zgagę, 14 kaps. cena za opakowanie

1349*

Sygnatura: ORTM/003/01-2019

ORTANOL MAX 20 MG  14 KAPS.  Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu i substancje pomocnicze, m.in. 177 mg laktozy. Wskazania: Leczenie 
objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie 
z nel� nawirem. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Informacja o produkcie: Sandoz Polska 
Sp. z o.o., ul. Do 50 C, 02-672 Warszawa.

*Na podstawie badania in-vitro SORL 50034/01, 2018.
Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie. Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). 
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie 
ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle 
miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związany z przeziębieniem.  Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję 
czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. 
skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu 
acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu 
pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka 
lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka 
niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; 
zaburzenia krzepnięcia lub skaza krwotoczna; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie 
(wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 
12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. PL/2019-03/39

ZACZYNA UWALNIAĆ SUBSTANCJĘ PRZECIWBÓLOWĄ
JUŻ W 60 SEKUND

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1099*

cena za 100 g = 18.65 zł
1399*

ALTACET ŻEL, 75 G. Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych 
oparzeniami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na 
miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. 
Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz 
Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa
1Lek dostępny na rynku od 2003 r., na podstawie ChPL Altacet® Żel.

Altacet®Żel**  
lek na stłuczenia i obrzęki, 75 g  

SYGNATURA: ALTA/003/01-2019

**

**

**

**

6



** 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

Femibion 0
Planowanie ciąży,
28 tabl.

cena za opakowanie
3699*

**

cena za opakowanie
3999*

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.

Biotynox Forte**
wspomaga leczenie niedoboru biotyny: wypadanie włosów, zaburzenia 
wzrostu włosów i paznokci oraz stany zapalne skóry, 30 tabl. 

99

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

Chela-Ferr
Forte
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Vita-min
plus mama 
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Kwas foliowy
400 µg
30 tabletek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
3199*

od
cena za opakowanie
1899*

Zestaw witamin i składników mineralnych wzbogacony 
o ekstrakt z żurawiny skomponowany specjalnie 
z myślą o kobietach w ciąży i matkach 
karmiących piersią.

W trosce o zdrowie Twoje 
i Twojego maluszka

cena za opakowanie
4599*

t o jest gotowa reklama i tak już poklejona przeze mnie, 
nie mogę tu wszystkiego zrobić, bo to jest jeden plik.

**

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT 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.

W TROSCE O TWOJE DZIECKO

SUDAFED® XYLOSPRAY HA DLA DZIECI Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe 
leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; 
pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą 
przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów 
monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

SUDAFED® Xylospray HA dla dzieci**

cena za opakowanie
2399*

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*

cena za opakowanie
2199*

USP_2017_205 MODULY-HW-95x74mm_PELAVO 120ML.pdf   1   28/11/2017   14:17

cena za 100 ml = 28.33 zł
3599*

1. Badanie IQS, Consumer Journey 03.2017 w grupie matek używających Nurofen dla dzieci.
NUROFEN DLA DZIECI FORTE POMARAŃCZOWY/TRUSKAWKOWY, 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. 

9/10 mam ufa produktom Nurofen dla dzieci1

cena za 100 ml = 24.99 zł
2499*

**

8



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

ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE

cena za opakowanie
4399*

cena za opakowanie
4499*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
3299*

SUPLEMENTY DIETY

Artresan
suplement diety zawierający w swoim składzie glukozaminę, 
MSM oraz zestaw składników roślinnych i mineralnych, 
30 saszetek do rozpuszczania  

cena za opakowanie
8299*

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
4099*

SUPLEMENT DIETY

*

Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum
– kwantyfikowanego suchego wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu). Wskazania: 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.

GINKOFAR® INTENSE
120 mg, tabletki powlekane

Ginkofar®
Na pamięć 
wybierz lek

cena za opakowanie
2499*

COLLAFLEX
preparat uzupełnia dietę w kolagen typu II, 
siarczan chondroityny, kwas hialuronowy i witaminę C. 

60 kapsułek

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie

COLLAFLEX

**

**
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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.

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I CIAŁO

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
2599*

od

NiQuitin, 4 mg, pastylki do ssania NiQuitin Przezroczysty Skład: Nicotinum 1 pastylka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Substancje pomocnicze (w 
jednej pastylce): aspartam (E951) 6,1 mg, mannitol (E421) 1015 mg, sód 15 mg. Jeden plaster NiQuitin Przezroczysty o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg 
nikotyny w ciągu 24 godzin. Wskazania do stosowania: NiQuitin Przezroczysty oraz NiQuitin, pastylki do ssania są wskazane do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia 
ninikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zabu-
rzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe produkty NiQuitin należy stosować jednocześnie z pro-
gramem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nie należy stosować w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, u dzieci 
w wieku poniżej 12 lat (dotyczy: NiQuitin Przezroczysty), u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (dotyczy: NiQuitin, pastylki do ssania), u osób niepalących, u osób z nadwrażliwo-
ścią na orzeszki ziemne lub soję (dotyczy: NiQuitin, pastylki do ssania). Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. NiQU/MD/2018/146

która trwa nawet po 
rozpuszczeniu się pastylki

NiQuitin, 4 mg, pastylki do ssania NiQuitin Przezroczysty Skład: Nicotinum 1 pastylka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Substancje pomocnicze (w 
jednej pastylce): aspartam (E951) 6,1 mg, mannitol (E421) 1015 mg, sód 15 mg. Jeden plaster NiQuitin Przezroczysty o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg 
nikotyny w ciągu 24 godzin. Wskazania do stosowania: NiQuitin Przezroczysty oraz NiQuitin, pastylki do ssania są wskazane do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia 
ninikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zabu-
rzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe produkty NiQuitin należy stosować jednocześnie z pro-
gramem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nie należy stosować w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, u dzieci 
w wieku poniżej 12 lat (dotyczy: NiQuitin Przezroczysty), u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (dotyczy: NiQuitin, pastylki do ssania), u osób niepalących, u osób z nadwrażliwo-
ścią na orzeszki ziemne lub soję (dotyczy: NiQuitin, pastylki do ssania). Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. NiQU/MD/2018/146

cena za opakowanie
7899*

cena za opakowanie
8499*

** **
cena za 100 ml = 7.08 zł
2549*

cena za 100 ml = 299.90 zł
2999*

cena za 100 ml = xxxxx
7199* cena za opakowanie

6399*

cena za opakowanie
1999*

Scholl
preparat na grzybicę 
paznokci, 3,8 ml + 5 pilników

Scholl
wkładki do codziennego 
obuwia damskiego 

Scholl
antyperspirant 
do stóp, 150 ml

Leczy przyczyny i objawy grzybicy stóp

DAKTARIN PUDER SPRAY 1 g pudru leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazolu azotanu.  Wskazania: Stosowany, zwykle 
w połączeniu z produktem Daktarin krem, w leczeniu grzybicy międzypalcowej stóp („stopa sportowca”) oraz grzybicy obrębnej pachwin. 
Może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne 
imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. DAKTARIN KREM 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Wskazania: Leczenie 
grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin, 
grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może być on stosowany 
w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne 
pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. DAKTARIN PUDER 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Wskazania: Leczenie 
grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin, 
grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może być on stosowany 
w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne 
pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 

XXXX XXXX XXXX

Cena za 100 ml = XXXX zł
Cena za 100 ml = XXXX zł

Cena za 100 ml = XXXX zł

DAKTARIN® Krem DAKTARIN® 
Puder leczniczy

DAKTARIN® Puder 
leczniczy do rozpylania 
na skórę

cena za opakowanie
2299*

DAKTARIN® 
cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
3199*

**
**

**

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

SPRZĘT MEDYCZNY

MAGVIT B6  X 50 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6. Wskazania: Wskazania: Preparat 
pro� laktycznie stosuje się: w stanach przewlekłego zmęczenia � zycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i � zycznej, w 
sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu. Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na 
którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy.

cena za opakowanie
1599*

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

Visolvit Junior
witaminy dla dzieci, żelki SUPLEMENTY DIETY

CHPL/CHZODU/0001/19

Zovirax Duo
krem, 2g

ZOVIRAX DUO (50 mg + 10 mg)/g,  krem. 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum). Wskazania do stosowania: Leczenie 
wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych nawracającej opryszczki warg w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wrzodziejącej opryszczki warg u 
immunokompetentnych dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość  na substancje czynne, walacyklowir lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą. Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych  innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakte-
ryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.II.2015.

cena za opakowanie
1999*

Scholl
antyperspirant 
do stóp, 150 ml

cena za 1 szt.
449*

cena za opakowanie
3199*

**

cena za 1 szt.

14199*

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

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

cena za 1 szt.
11999*

Diagnostic NC 300 
termometr bezkontaktowy na podczerwień,
pomiar 1 sek., alarm gorączkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
9399*939393 13999*

cena za 1 szt.

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

cena za 1 szt.
15099*

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

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy

cena za 1 szt.
12399*

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

cena za 1 szt.
10999*

Diagnostic PRO MESH
inhalator siateczkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
20699*
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STREFA PREMIUM

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

STREPSILS INTENSIVE  Flurbiprofenum 75 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów ostrego bólu gardła u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na � urbiprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nadwrażliwość w wywiadzie (np. astma, 
skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka), nadwrażliwość na ASA lub inne NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok i owrzodzenie jelit; krwawienie lub perforacja p. pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące 
wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; III trymestr ciąży; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Gardan Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Metamizolum natricum. Dawka 
substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: Każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania: Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych w bólach różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączce. Produkt wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków 
jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którąkolwiek substancję pomocniczą; astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne; reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub 
przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa; ostra por� ria wątrobowa; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek; choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia, 
ciąża i laktacja. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Opakowanie Każde opakowanie zawiera 10 tabletek (1 blister po 10 tabletek). Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

Gardan**
lek o dużym nasielniu na ból i gorączkę, 10 tabl.

Strepsils Intensive**
tabletki do ssania stosowane w leczeniu 
objawów bólu gardła, 24 tabl. cena za opakowanie

799*

cena za opakowanie

2199*

**

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

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
3999*

Groprinosin (Inosinum pranobexum): Groprinosin, 500 mg, tabletki: 1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Owalne, barwy białej do kremowej, obustronnie wypukłe tabletki. Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop: 1 ml 
syropu zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glicerol, etanol 96%. Przejrzysty, bezbarwny lub różowawy syrop o 
smaku i zapachu malinowym. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki 
pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Groprinosin nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie 
napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

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
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