
** 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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WARTO PRZECZYTAĆ:

suplementacja witaminy D, 
diosminy i skrzypu

zadbaj o swoje zdrowie i ciało

str. 4

str. 6

skuteczna walka z przeziębieniem str. 2

Gripex Hot Max**

Gripex Hot Max 1000mg+100mg+12,2mg, 12 sasz.  Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 100mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2mg Wskazania: krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-
stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. 
Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 
tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: USP Zdrowie Sp. 
z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa .FLEGAMINA O SM. MIĘT. 4MG/5 ML 120 ML    Flegamina o smaku miętowym bez cukru Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml syropu Flegaminy o smaku miętowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych 
przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ze względu na zawartość alkoholu. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 
Warszawa; Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp.z o.o., ul Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel: +48 22 345 93 00, fax: +48 22 345 93 01, www.teva.pl. OTRIVIN REGENERACJA AEROZOL DO NOSA 10 ML Skład: 1ml roztworu zawiera: substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1mg , deksopantenol 5mg oraz substancje pomocnicze: 
benzalkoniowy chlorek (roztwór), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujace w przebiegu przeziebienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników 
leku, po przebyciu operacji wykonywanej przez nos, jaskra, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ciąża, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Rutinoscorbin** tabletki stosowane w stanach niedoboru witaminy C 
(przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa) 90 szt. Substancja czynna: Rutozyd, kwas askorbowy. Dawka: 25 mg + 100 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: W stanach niedoboru witaminy C; w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa); pomocniczo w nadmiernej
przepuszczalności naczyń. Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników leku. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań.

cena za opakowanie
1999*

łagodzi objawy przeziębienia 
i grypy, 12 sasz.
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Flegamina**
ułatwia odkrztuszanie 
i oczyszczanie oskrzeli, 
120 ml, 200 ml

Rutinoscorbin** 
lek stosowany 
w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania na 
witaminę C, 90 tabl. cena za opakowanie

1049*

 Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 100mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2mg Wskazania: krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-

od

Flegamina**
ułatwia odkrztuszanie 
Flegamina**
ułatwia odkrztuszanie 
Flegamina**
i oczyszczanie oskrzeli, 
120 ml, 200 ml

cena za opakowanie
1399*Otrivin 

Regeneracja**
udrożnia nos, wspomaga 
regenerację błony śluzowej 
nosa, 10 ml 

cena za opakowanie
2199*



** 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
1599*

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
1499*

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

lek roślinny do stosowania w objawowym leczeniu przeziębienia, 15 tabl. 

Nasometin**
aerozol do nosa stosowany w celu złagodzenia objawów alergicznego 
zapalenia błony śluzowej nosa, czyli kataru siennego, 60 dawek

Strepsils z miodem i cytryną**
w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej, 24 tabl. do ssania

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

Strepsils z miodem i cytryną** pastylki twarde do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i  gardła 24 szt. Substancja czynna: 1,2 mg alkoholu 
2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu. Dawka: 1,2 mg + 0,6 mg. Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Stany zapalne jamy ustnej i gardła. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser 
(Poland) S.A. PL/2013-03/13

ACC Optima 600 mg x 10 tabl. mus. Skład: 1 tabletka musująca zawiera: substancję czynną 600mg acetylocysteiny. Wskazania: zapalenie oskrzeli związane 
z przeziębieniem. Przeciwwskazania: dzieci w wieku poniżej 14. lat, uczulenie na acetylocysteinę lub dowolny składnik leku, czynna choroba wrzodowa 
żołądka lub dwunastnicy, ostry stan astmatyczny, zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny, nietolerancja fruktozy, kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. 
Pełna informacja o lekach dostępna wSandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl

Skład jakościowy i ilościowy: jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg suchego wyciągu z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix 
(korzenia pelargonii) – Pelargonii radicis extractum siccum (4-7:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 14% (V/V). Pełny wykaz substancji pomocniczych, 
patrz pkt. 6.1 ChPL. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Czerwono-brązowa, gładka, okrągła, podwójnie wypukła. Wskazania do stosowania: 
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia. Pelafen jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do 
stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania. Przeciwwskazania: Lek Pelafen nie powinien być stosowany w 
przypadku: nadwrażliwości na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL.
Tabletki powlekane: 15 szt. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A., 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polska.

Polopiryna Complex saszetki Skład: kwas acetylosalicylowy, fenylefryny wodorowinian, chlorfenaminy maleinian. Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu 
acetylosalicylowego i 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu oraz 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Wskazania: do stosowania w leczeniu objawów 
przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy (spowodowane między innymi zmniejszeniem 
drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i zmniejszenia jego drożności), obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna 
wydzielina śluzowa z nosa, kichanie, łzawienie oczu. Przeciwwskazania: Nie należy stosować preparatu u osób z cukrzycą, z zaburzeniami czynności nerek 
i przewlekłą niewydolnością nerek, z jaskrą, z nadciśnieniem tętniczych oraz niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; 
fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. 
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Nasometin Control, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. Skład: Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [µg] 
mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego. Wskazania: leczenie 
objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nieleczone miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka); 
niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). Podmiot odpowiedzialny: Sandoz 
GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 
00, www.sandoz.pl.

*

ACC Optima**
rozrzedza wydzielinę znajdującą się w drogach oddechowych 
ACC Optima**
rozrzedza wydzielinę znajdującą się w drogach oddechowych 
ACC Optima**
w celu jej łatwiejszego odksztuszenia, 10 tabl. musujących
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cena za opakowanie
2299*

2



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

DOMOWA APTECZKA

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
1399*

Stoperan**
objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki, 18 tabl.

KREON 10000 j. x 50 kaps. Nazwa produktu leczniczego. Kreon Travix, 10 000 j. Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe. Nazwa powszechnie stosowana substancji 
czynnej. Pankreatyna (Pancreatinum).  Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako substancję czynną 150 mg 
pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności: amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. BP), lipazy 10 000 j. Ph.Eur. (j. BP), proteazy 600 j. Ph.Eur. Postać farmaceutyczna. 
Kapsułka dojelitowa. Kapsułki żelatynowe, twarde, zawierające granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery). Kapsułki są 
dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna.  Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Leczenie 
zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej 
wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza), przewlekłe zapalenie trzustki, stan po usunięciu trzustki 
(pankreatektomia), stan po usunięciu żołądka (gastrektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), 
zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego 
zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. Niniejsza informacja została przygotowana 
dnia 14.09.2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 9/2018. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan 
Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. KRE-2019-0031  (* dawkowanie zgodne z ulotką)

Skład: 1 kapsułka chlorek loperamidu 2 mg, kapsułki twarde Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, 
z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy 
(megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności 
jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, 
zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą 
ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie 
należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.  Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1699*

Ibuprom RR **
lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, 
przeciwzapalny, 24 tabl.

Ibuprom RR  Sklad: Ibuprofen 400 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, 
mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Łagodne i umiarkowane bóle o różnej etiologii: głowy, zębów, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, 
nerwobóle, bóle stawów. Gorączka (w przebiegu przeziębienia i grypy). Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z 
nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; 
z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; 
ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w III trymestrze 
ciąży; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych).
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1099*

Apap 24 **
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 24 tabl. 

APAP 500 mg x 24 tabl. Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane  Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy (np. bóle migrenowe), 
menstruacyjne, nerwobóle, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła. Gorączka, np. w przeziębieniu i grypie.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.  Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia, Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1799*

(powyżej 18 lat) • ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów Przeciwwskazania • znana nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu • u pacjentów, 
u których astma, obrzęk naczynioruchowy, 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. v.VI.2019 .

*działanie przeciwbólowe do 24 godzin przy aplikacji żelu co 12 godzin. 
cena za opakowanie
3499*

Kreon**
zmniejsza objawy związane z zaburzeniami 
wydzielania enzymów trawiennych przez 
trzustkę, 50 kaps. 

**

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

MATKA I DZIECKO

Słoneczna 
witamina

SUPLEMENT DIETY

Witamina D
• jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu 
 i rozwoju kości u dzieci,

Jeszcze prostsza i wygodniejsza 
metoda aplikacji słonecznej 
witaminy.

cena za 100 ml = 33.99 zł
3399

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 
 oraz układu odpornościowego.

400 j.m. w jednej kropli

Skrzypovita
Skrzypovita 1 x dziennie x 42 tabl. powl.
Skrzypovita 40+ x 42 tabl. powl.
Skrzypovita 80 kaps. -  wzmocnienie włosów i paznokci 

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1999*

od

Gold-Vit 
dla kobiet 
30 tabletek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3299*

Gold-Vit dla kobiet
suplement diety zawierający w swoim składzie kompozycję 
witamin i minerałów, przeznaczony dla kobiet, 30 tabl. SUPLEMENTY DIETY

Pipi Nitolic® 
prevent plus
zawiera składniki pochodzenia 
naturalnego. Nie tłuści włosów 
i nie pozostawia plam.

Pipi Nitolic®
Zestaw 50ml
Skutecznie eliminuje zarówno wszy 
jak gnidy już pod jednorazowym 
zastosowaniu. Nie wymaga 
powtarzania kuracji. Nie zawiera 
środków owadobójczych. Producent:

W Y R O BY
M E DYC Z N E

Kompleksowe leczenie wszawicy 
i ochrona przed zarażeniem

cena za opakowanie
4499*

cena za opakowanie
2199*

XXXX*

cena za opakowanie

Dicoflor® 
Krople 5 ml

Dicoflor® krople to suplement diety w postaci zawiesiny, zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, 
które wzbogacają mikroflorę jelitową. Zawartość żywych kultur bakterii 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

XXXX*

cena za opakowanie

Dicoflor® 
Krople 5 ml

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie
3999*

cena za 100 ml = 139.90 zł
1399*

cena za opakowanie
1999*

Ibufen dla dzieci **
syrop o działaniu 
przeciwgorączkowym, 
przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym, 
100 ml, różne smaki 

Ibufen dla dzieci FORTE. Skład i postać: 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:, maltitol ciekły, sód. Zawiesina doustna. Wskazania: Gorączka 
różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych 
ucha środkowego). Przeciwwskazania: Pacjenci: z nadwrażliwością na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u 
których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości w postaci 
skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej, nieżytu błony śluzowej nosa, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki, z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub nawracającym 
owrzodzeniem lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), z krwawieniem z 
górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacją w wywiadzie występującymi po zastosowaniu NLPZ, z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek, z ciężką 
niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA), z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, ze skazą krwotoczną, z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu 
krwiotwórczego, takimi jak trombocytopenia, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów), w ostatnim trymestrze ciąży. 
Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u niemowląt ważących poniżej 5 kg. Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma 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: 2018.08.14.
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWIE I WITALNOŚĆ

cena za opakowanie
2999*

Miralo
poprawia nastrój oraz wpływa na 
zwiększenie odporności na stres, 20 tabl. SUPLEMENTY DIETY

NICORETTE® SPRAY Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 
13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu 
nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości 
stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® COOLMINT Każda 
tabletka do ssania zawiera 2 lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez 
łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe 
zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. 
Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. Nicorette Cool Berry
Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: 
Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas 
próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu 
z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci 
w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły.  Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.  

NICORETTE® 
COOLMINT**

NICORETTE® 
COOL BERRY**

NICORETTE® 
SPRAY**

NICORETTE® 
cena za opakowanie
5999*

NICORETTE® 
cena za opakowanie
5999*

NICORETTE® 
cena za opakowanie

od1799*

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
4399*

**

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
2199*

Karczoch
wspiera funkcjonowanie układu 
pokarmowego oraz trawienie tłuszczy, 
wspomaga wątrobę, 60 tabl.

Ostropest plamisty
wspomaga naturalną regenerację
i ochronę wątroby,
wspomaga trawienie, 60 tabl.

SUPLEMENTY DIETY

Gold Żeń-szeń 
complex
30 tabletek

SUPLEMENT DIETY

Perceptin

30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2999*

Perceptin
wspomaga pracę mózgu, 
zwiększa koncentrację, 30 kaps.

Gold żeń-szeń complex
działa pobudzająco, zmniejsza zmęczenie, 
korzystnie działa na koncentrację, 30 tabl.

SUPLEMENTY DIETY

cena za opakowanie

Perceptin Gold żeń-szeń complex
działa pobudzająco, zmniejsza zmęczenie, 
Gold żeń-szeń complex
działa pobudzająco, zmniejsza zmęczenie, 
Gold żeń-szeń complex

Chela-Mag B6 
skurcz 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2999*

Chela-Mag, Chela-Mag skurcz, 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, uzupełniają magnez 
w organizmie, 60 kaps.

Chela-Mag, Chela-Mag skurcz, 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, uzupełniają magnez 
Chela-Mag, Chela-Mag skurcz, 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, uzupełniają magnez 
Chela-Mag, Chela-Mag skurcz, 

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.

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I CIAŁO

Gehwol med® Sensitive
krem z mikrosrebrem, 75 ml

Gehwol 
poduszka przeciwuciskowa 
na halluks, 1 szt.

PIERWSZY RATUNEK 
W DOLEGLIWOŚCIACH JAMY USTNEJ

DZIAŁA: 
 PRZECIWBÓLOWO
 PRZECIWZAPALNIE
 ANTYSEPTYCZNIE

PRODUKT LECZNICZY

cena za 100g = 179.90 zł
1799*

**

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

cena za opakowanie
6499*

SUPLEMENTY DIETY

Corega 
Podwójna Siła
36 tabletek

Corega 
Komfort
40 g

* W porównaniu do korzystania z protezy bez użycia kremu mocującego.CHPL/CHPLD/0005/19 
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cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
1699*

WYRÓB MEDYCZNY

cena za opakowanie
1299*

od
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cena za opakowanie
2399**

cena za opakowanie
2399**

cena za opakowanie
1999**

cena za opakowanie
2899*
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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

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 

cena za 100g = 199.90 zł
1999*

**

cena za opakowanie
7499*

**

cena za opakowanie
74

Futuro
pas stabilizujący 
kręgosłup, 
rozm. S/M, L/XL

Futuro Sport
stabilizator kolana, 
rozm. M, L

Futuro Sport
Opaska stabilizująca 
staw skokowy, 
rozm. S,M,L

cena za opakowanie

12999*

cena za opakowanie

9599*

cena za opakowanie
4599*

od

cena za 1 szt.

12499*

Microlife NC 200
termometr bezkontaktowy, automatycznie
wykrywa odległość 5 cm i mierzy temperaturę, 1 szt.

Diagnostic PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny. 
Funkcja wykrywania migotania przedsionków 
w celu zapobiegania udarowi mózgu, 1 szt.

cena za 1 szt.
15599*

cena za 1 szt.cena za 1 szt.

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

cena za 1 szt.
10999*

Microlife BP B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, dwie zaawansowane 
i bardzo przydatne technologie: ”PAD”- wykrywa 
arytmię serca, 1 szt.

cena za 1 szt.
18999*

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

cena za 1 szt.
9399*939393

Diagnostic DM-200 IHB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny, 
idealny model podczas podróży, 1 szt.

cena za 1 szt.
9999*

cena za 1 szt.
99
cena za 1 szt.
9912999*

cena za 1 szt.

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

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
11999*
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STREFA PREMIUM

Fiorda
pastylki na podrażnione gardło i krtań, 
30 szt.

** 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.

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1999*

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

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
1999*

**

SUPLEMENTY DIETY

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.

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