
** 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:

W trosce o Mamę
pielęgnacja i suplementy diety

Wsparcie w alergii
poczuj ulgę 
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Aktywny maj
niezbędne na majówkę

str. 2

poprawia wygląd skóry, 
włosów i paznokci, 60 tabl. 

BIOTEBAL. **  Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny.  Wskazania: Niedobór biotyny.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. 
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL z dnia: 2012.03.05 Maxon Active , 25 mg, tabletki Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Sildena� lum Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: 1 tabletka zawiera 25 mg syldena� lu w postaci syldena� lu cytrynianu. 
Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania do stosowania: 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 MAXON ACTIVE 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 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 leczenia 
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 MAXON ACTIVE 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 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, 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: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów. MAGVIT  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

Biotebal ** 

Hepatil 
wspomaga pracę wątroby oraz 
przyczynia się do właściwego 
metabolizmu tłuszczów, 80 tabl.  

Magvit B6** 
lek stosowany w niedoborach magnezu 
i witaminy B6, 50 tabl.

Maxon Active** 
lek na erekcję, 4 tabl. 

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
4999*



** 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.

AKTYWNY MAJ

Ketonal® Active Postać: kapsułki twarde, 50mg Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej.  Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy.  Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji ana� laktycznych. 
Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby.  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. ZOVIRAX DUO KREM 2 G  Skład: 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum). 
Wskazania: 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). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakteryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry.  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 ALTACET  x 75 g żel Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°. 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 DAKTARIN 1 g pudru leczniczego zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Stosowany zwykle w połączeniu z produktem Daktarin krem w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry, grzybicy obrębnej pachwin i (lub) grzybicy międzypalcowej, wywołanych przez dermato� ty lub drożdżaki. Może być również stosowany zapobiegawczo, do środka butów i skarpetek. Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w leczeniu 
grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

WSPARCIE JELIT W KAŻDEJ SYTUACJI

Chcesz zadbać o codzienny komfort trawienia,  wesprzeć 
odbudowę mikro� ory jelitowej w trakcie lub po przebytej infekcji? 
Produkty Normabiotic to unikalne połączenie probiotyków, witamin 
i minerałów. Dopasowane do twoich potrzeb produkty uzupełnią 
mikro� orę jelitową i wspomogą prawidłowe działanie enzymów 
trawiennych. Dodatkowo Normabiotic Odporność zawiera cynk 
i selen, które pomagają  w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

Zovirax Duo**
zmniejsza stan zapalny związany z opryszczką, 2 g

Daktarin**
puder leczniczy w aerozolu o działaniu 
przeciwgrzybiczym, 100 g  

Ketonal Active**
lek przeciwbólowy, 20 kaps.

Active Plast
plastry na odciski 
z kwasem salicylowym, 6 szt.

Altacet**
żel na obrzęki i stłuczenia, 75 g  

Traumon**
 lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, żel 50 g 

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
3899*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
749*

Normabiotic
pomaga uzupełnić mikro� orę jelitową, 
12 sasz. lub 10 kaps.

cena za opakowanie
3199*cena za opakowanie

3799*

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

W TROSCE O MAMĘ

Ketonal® Active Postać: kapsułki twarde, 50mg Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej.  Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy.  Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji ana� laktycznych. 
Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby.  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. ZOVIRAX DUO KREM 2 G  Skład: 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum). 
Wskazania: 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). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakteryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry.  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 ALTACET  x 75 g żel Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°. 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 DAKTARIN 1 g pudru leczniczego zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Stosowany zwykle w połączeniu z produktem Daktarin krem w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry, grzybicy obrębnej pachwin i (lub) grzybicy międzypalcowej, wywołanych przez dermato� ty lub drożdżaki. Może być również stosowany zapobiegawczo, do środka butów i skarpetek. Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w leczeniu 
grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 

od

Scholl
dezodorant do stóp 3w1, 150 ml 

Selena Cup
kubeczek menstruacyjny, różne rozmiary  

L'Biotica
Biotyna Mineral Complex, 30 kaps.

Doppelherz Vital Tonik
zawiera składniki usprawniające pracę serca, 
krwiobiegu i układu nerwowego, 1000 ml

Falvit mama
zawiera żurawinę, witaminy i minerały dla kobiet 
w okresie ciąży i karmienia piersią, 60 kaps.

Oeparol
olej z nasion wiesiołka wspomaga 
zachowanie zdrowej skóry, 60 kaps. 

Odpowiednia pielęgnacja może sprawić, że twoja skóra będzie 
zdrowa i pełna blasku. Testowany dermatologicznie krem 
o właściwościach głęboko i długotrwale nawilżających Cetaphil  
zawiera kwas hialuronowy i kompleks składników silnie wiążących 
wodę, dzięki czemu chroni skórę przed ponownym odwodnieniem. 
Idealny dla skóry normalnej, suchej  i wrażliwej. Zadbaj o nawilżenie 
i zdrowie swojej cery z marką Cetaphil.

ZDROWA CERA

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
1449*

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
4199*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
3199*

Cetaphil
krem do twarzy na noc i dzień, delikatny żel 
oczyszczający

cena za 100 g = od 33.70 zł
5999*

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

NOWOŚĆ

3health-watch.pl



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

ALERGIA

cena za 100 ml = 146,60 zł
2199* **

ZABAK® Skład i postać farmaceutyczna: 0,25 mg/ml, krople do oczu, roztwór; 1 ml zawiera 0,345 mg wodorofuma-
ranu ketotifenu, co odpowiada 0,25 mg ketotifenu; Wskazania do stosowania: objawowe leczenie sezonowego 
alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci >3 lat.; Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Laboratoires Thea 12, rue Louis 
Blériot 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Francja Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu 
lekarza – OTC. Informacji udziela przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Thea Polska Sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-
353 Warszawa
Może być stosowany do 3 miesięcy po pierwszym otwarciu. Opakowanie 5 ml zawiera (co najmniej 150 kropli).

Przeciwalergiczne
krople do oczu
bez konserwantów
Lek bez recepty

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
4399*

Allegra** tabletki stosowane w leczeniu sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa 10 szt. Substancja czynna: Feksofenadyny 
chlorowodorek. Dawka:120 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego 
zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sano� -Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad 
Menem, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4195. Informacji w Polsce udziela: 
Sano� -Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
1499*

Allegra**
do stosowania w katarze siennym z towarzyszącym kichaniem, swędzeniem, 
katarem, objawami zaczerwienienia i łzawienia oczu, 10 tabl. 

na ukąszenia

na pokrzywkę

na oparzenia

na świąd Fenistil
30 g

*na ukąszenia komarów, na pokrzywkę, na oparzenia słoneczne. FENISTIL Maleinian dimetyndenu 1mg/g Żel Wskazania do stosowania: Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, 
ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, powierzchowne oparzenia skóry (pierwszego stopnia). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Podmiot odpowiedzialny:  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2016.

**

cena za 100 g = 73,30 zł
2199*

Pierwszy* glikokortykosteroid 
donosowy na objawy alergii 
dopuszczony do obrotu bez recepty: 
Zmniejsza kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa

Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa

Łagodzi objawy zapalenia (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa)

Momester Nasal**. Skład i postać: Aerozol do nosa, zawiesina. Każda dawka zawiera mometazonu furoinian jednowodny 
odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu furoinianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna dawka 
produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowego chlorku. Wskazania: Produkt jest wskazany w leczeniu 
objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w 
wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Produktu nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka 
pospolita. Nie należy stosować kortykosteroidów do nosa u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne 
nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia 
ran. Podmiot odpowiedzialny: ZF 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. ChPL: 2019.06.25.
*Pierwszy glikokortykosteroid donosowy, który uzyskał zmianę kategorii dostępności z leku wydawanego z przepisu 
lekarza na lek wydawany bez przepisu lekarza, Rejestr Produktów Leczniczych na dzień 25.06.2019

cena za opakowanie
3499*

**
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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

TANTUM VERDE 0,15% ATOMIZER 30 ML. Tantum Verde, 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. 
Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych 
i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Aziende 
Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.

cena za 100 ml = 73,30 zł
2199*

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

Tantum Verde**  

Theraau
Extra Grip
14 saszetek

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

* Wskazania wg CHPL (gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy). CHPL/CHTHRFL/00038/19

cena za opakowanie
2199*

**

*dotyczy błony śluzowej nosa 1. Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy 
(w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol.
Sudafed® XyloSpray HA  Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. 
Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu 
błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz  w zapaleniu trąbki 
słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 
lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u 
pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.  MAT/7728/01/2020
 

cena za opakowanie
1699*

**

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*

**

cena za opakowanie
1349* Scorbolamid**    

do stosowania w przeziębieniu i grypie, 
20 tabl. 

SCORBOLAMID. Skład i postać: Każda tabletka drażowana zawiera: 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego, 5 mg rutozydu. Substancje 
pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza i żółcień chinolinowa (E104). Tabletki drażowane. Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki drażowane, 
barwy żółtej. Wskazania: Gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na 
substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; astma z polipami 
nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu 
pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemo� lia, 
trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym 
przyjmowaniu kwasu askorbowego); kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek 
kwasu askorbowego); hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilości kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w 
moczu; ciąża; karmienie piersią. Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba 
Kawasaki, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Podmiot odpowiedzialny: 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: 2015.07.01. 

od

20

cena za opakowanie
1599*

CAŁA LINIA
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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

Działa przeciwbiegunkowo po 1 dawce*
Leczy objawy biegunki w zespole jelita drażliwego.**

* pojedyncza dawka 4 mg (2 tabletki) ** u osób dorosłych po uprzednim zdiagnozowaniu choroby przez lekarza
IMODIUM INSTANT Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Produkt Imodium Instant jest 
wskazany w: - objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki, - objawowym leczeniu ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego 
u osób dorosłych (od 18 roku życia) po uprzednim zdiagnozowaniu tej choroby przez lekarza. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt 
Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.Przeciwwskazania Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego 
u pacjentów: z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; 
z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; 
z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których 
należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki 
lekiem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot odpowiedzialny: 
McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/6901/04/2019

* pojedyncza dawka 4 mg (2 tabletki) ** u osób dorosłych po uprzednim zdiagnozowaniu choroby przez lekarza
IMODIUM INSTANT Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Produkt Imodium Instant jest 
wskazany w: - objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki, - objawowym leczeniu ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego 
u osób dorosłych (od 18 roku życia) po uprzednim zdiagnozowaniu tej choroby przez lekarza. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt 

cena za opakowanie
1299*

**

cena za opakowanie
1199*

VOLTAREN EMULGEL 1% Diklofenak sodu 10 mg/g, żel. 100 g produktu Voltaren Emulgel 1% zawiera 1 g diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) w postaci 1,16 
g soli dietyloamoniowej diklofenaku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 g żelu Voltaren Emulgel 1% zawiera 50 mg glikolu propylenowego. 1 g żelu Voltaren 
Emulgel 1% zawiera 1 mg benzoesanu benzylu. Wskazania do stosowania: Voltaren Emulgel 1%  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 
ststanów 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: Znana nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Voltaren Emulgel 1% jest także przeciwwskazany u tych pacjentów, u których astma, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są 
wwywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej 14 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VII.2019.

Voltaren Emulgel
75 g

Bez brudzenia rąk
Bezpośrednio trafiaj w ból 

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
1799*

**

**

** **

Plastry Mix 
Na stopę

7 sztuk

Max Hold
Wodoszczelne

12 sztuk

Turystyczny
Pierwsza pomoc

24 sztuki

Mini
Apteczka

20 sztuk

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
799*

cena za opakowanie
1149*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KOBIECE PIĘKNO

cena za opakowanie
5399*

cena za opakowanie
5399*

2 be slim
2 Fazy odchudzania dopasowane do cyklu naturalnej
aktywności organizmu, w dzień i w nocy, 60 tabl. 

cena za opakowanie
2199*

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Chela-Ferr
Forte
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

Kwas foliowy
400 µg
30 tabletek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
899*

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

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

cena za opakowanie
3699*

Femibion 0
zawiera składniki odżywcze, 
które wspomagają przygotować 
organizm do ciąży

Femibon 2
zawiera składniki odżywcze 
stosowane od 13 tygodnia do 
porodu, 28 tabl. + 28 tabl.

SUPLEMENT DIETY

Femibion 0
zawiera składniki odżywcze, 
które wspomagają przygotować 
organizm do ciąży

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowaniecena za opakowanie
6999*

Feminost
pomoc w kontroli nad trzymaniem moczu, 56 tabl.
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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

NOWOŚĆ

* IQVIA, Sprzedaż ilościowa, Kategoria leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych dla dzieci, MAT 19; Nurofen FC Brands Dipstick 2018
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy/truskawkowy, Nurofen dla dzieci Junior 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. PL/2020-01/22

NR 1 WŚRÓD MAM*

Sudocrem
krem do pielęgnacji skóry, 125 g

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
2699*

**

**
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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.

ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE

cena za opakowanie
899*

**

SUPLEMENT DIETY

CHCESZ
BUDZIĆ SIĘ
WYSPANY?
Wypróbuj

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. SAPL.CSTN.19.08.1040b

cena za opakowanie
2699*

TO LEK, KTÓREGO SKUTECZNOŚĆ 
ZOSTAŁA POTWIERDZONA 
W BADANIACH KLINICZNYCH 
Z UDZIAŁEM POLSKICH PACJENTÓW,

NA CIĘŻKIE, BOLĄCE 
I OPUCHNIĘTE NOGI

Wystarczy 1 tabletka dziennie!

**

cena za opakowanie
3299*

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

60 kapsułek

SUPLEMENTY DIETY

COLLAFLEX

cena za opakowanie
4099*

cena za opakowanie
4399*

VITA BUERLECITHIN, płyn doustny, produkt złożony. Wskazania: osłabienie pamięci i koncentracji, stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, 
bezsenność, stany wyczerpania � zycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się), pomocniczo w dolegliwościach 
sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin z grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej chorobie, pomocniczo u osób w podeszłym 
wieku, zapobiegawczo w miażdżycy naczyń, zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne, orzechy, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u osób z zespołem 
przeciwciał antyfosfolipidowych. Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u: dzieci w wieku poniżej 12 
lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Pacjenci z rzadkimi 
dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Vita Buerlecithin**
korzystnie wpływa na czynności 
ośrodkowego i obwodowego 
układu nerwowego oraz mięśni, 
1000 ml

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2199*

od
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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
1399*

cena za opakowanie
8999*

cena za opakowanie
1999*

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

KREM COREGA 
MOCUJE PROTEZĘ 
AŻ DO 12H

WIĘKSZA PACZKA
WIĘKSZA OSZCZĘDNOŚĆ

cena za 100 g = 44,27 zł
3099*

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**

Halier
Dedykowane do pielęgnacji męskich włosów, zapobiegają wypadaniu 
włosów i stymulują ich wzrost, szampon 250 ml, odżywka 150 ml

Calperos**
do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania, osteoporozie, 
po złamaniach, wspomagająco w alergii, 100 kaps.

cena za opakowanie
4799*

Calperos 1000. Jedna kapsułka twarda Calperos 1000 zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000 mg węglanu wapnia (Calcii carbonas). 
Wskazania do stosowania: Wskazaniami do stosowania produktu leczniczego Calperos są: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres 
intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji); niska podaż wapnia w pożywieniu; zaburzenia wchłaniania 
zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych; hipokalcemia z hiperfosfatemią u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie 
wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; pro� laktycznie – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy; stany po długotrwałym 
unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po złamaniach kości; wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Hiperkalcemia spowodowana nadczynnością przytarczyc, nadczynnością 
tarczycy, hiperwitaminozą D, nowotworami odwapniającymi bez przerzutów do kości, nowotworami dającymi przerzuty do kości, ciężkimi 
zaburzeniami czynności nerek, sarkoidozą. Ciężka hiperkalciuria. Kamica nerkowa. Leczenie glikozydami naparstnicy. Podmiot odpowiedzialny: Teva 
Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania, osteoporozie, 
po złamaniach, wspomagająco w alergii, 100 kaps.

NICORETTE® 
cena za opakowanie
6199*

NICORETTE® 
cena za opakowanie
5999*

NICORETTE® 
cena za opakowanie
1799*

od

**

od
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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

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

cena za 1 szt.
21399*

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

cena za 1 szt.
9999*

Diagnostic PRO AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny
z zasilaczem 1 szt.

cena za 1 szt.
15599*

Futuro™ Dwustronny 
stabilizator nadgarstka 

z szyną
 rozmiar S/M/L, beżowy rozmiar M/L, czarny  rozmiar S/M/L, beżowy  rozmiar S/M beżowy

Futuro™ 
Sport Stabilizator kolana 
ze wzmocnieniem rzepki

Futuro™ Opaska 
stabilizująca staw 

skokowy

Futuro™ Stabilizator 
stawu łokciowego 

z wkładką

Opaski
i stabilizatory

cena za opakowanie
7399*

cena za opakowanie
9599*

cena za opakowanie
4599*

cena za opakowanie
6299*

1799*

cena za 1 szt.
15099*

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

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

cena za 1 szt.
12499*

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy

cena za 1 szt.
11999*

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

cena za 1 szt.

9999*13999*

cena za 1 szt.
139

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

cena za 100 ml = 8.33 zł
2999* cena za opakowanie

4799*

cena za 100 ml = 8.33 zł
2999*

11health-watch.pl



STREFA PREMIUM

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

UROFURAGINUM MAX 30 SZT.**  tabletki do stosowania w zakażeniu dróg moczowych 30 szt. Substancja czynna: Furagina. Dawka: 50 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w pierwszym trymestrze ciąży, w 
okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względ u na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, u dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/ min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. 
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Consumer HealthCare S.A., ul. Starościańska 33 95-080, Tuszyn NUROFEN EXPRESS FORTE 400MG  20 KAPS.  Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki miękkie. Skład: 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i substancje pomocnicze. Wskazania do stosowania: U dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie 
ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związane z przeziębieniem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość  w wywiadzie 
(np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.  Czynna lub nawracająca 
choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą 
krwotoczną , z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).  Ostatni trymestr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

cena za opakowanie
1599*

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

1799*
Urofuraginum Max**
hamuje rozwój wielu bakterii wywołujących 
zakażenia dróg moczowych, 30 tabl.

99*

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*

od
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