
** 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 SIĘ ZAPOZNAĆ:

Pourlopowy niezbędnik -
To może się przydać   

Co powinno znaleźć się 
w szkolnej wyprawce?

str. 2

str. 3

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

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  Sudafed XyloSpray HA aerozol zmniejszający obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiający odpływ wydzieliny 10 ml 
Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek. Dawka: 1mg/1ml Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Lek 
przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. 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. 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.

ACC Optima**

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Sudafed Xylospray HA**
udrożnia nos i nawilża błonę śluzową nosa , 10 ml

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

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

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
1049*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1499*



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

POURLOPOWY NIEZBĘDNIK

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. IMUPRET N KROPLE DOUSTNE 50 ML Skład: 100 ml kropli doustnych zawiera: 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisteum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea millefolium 
L., herba (ziele krwawnika pospolitego); Althaea o�  cinalis L., herba (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); Taraxacum o�  cinale F.H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita L., � os (kwiat rumianku); Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 59% (V/V) etanol. Zawiera do 19,5% (V/V) etanolu. Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną wyciągu lub substancje pomocnicze. Uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych Astreacae (dawniej złożonych Compositae). Podmiot Odpowiedzialny: 
Bionorica SE, 92308 Neumarkt Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o. ul. Leszno 14 ; 01-192 Warszawa, POLSKA Tel.:+48 22 886 46 06 Strepsil Junior Skład: 1 pastylka zawiera substancje czynne: 1,2mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6mg amylomatakrezolu oraz substancje pomocnicze Wskazania: Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.. Dawkowanie: Doustnie. Dzieci powyżej 6 lat: 1 pastylkę należy ssać powoli co 2-3 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę.   Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Podmiot odpowiedzialny : Reckitt Benckiser (Poland) S. A.
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Więcej dowiesz się na health-watch.pl

BODYMAX – BY UMYSŁ I CIAŁO CHCIAŁO

Rozpraw się z leniwcem w sobie! Wypróbuj nowości od marki Bodymax, 
lidera wśród preparatów dodających energii.

Bodymax ŚWIEŻY UMYSŁ to bomba witaminowa dla Twoich szarych 
komórek! Zmniejsza zmęczenie1, wspiera utrzymanie właściwych funkcji 
psychologicznych i układu nerwowego1 oraz pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia2. Złap świeże spojrzenie!
Bodymax PRZYPŁYW ENERGII to mega-energetyczna kompozycja 
składników, które zmniejszają zmęczenie, dodają energii oraz wspomagają 
sprawność � zyczną, psychiczną3 i układ odpornościowy4. Ekspresowo stawia 
na nogi.
Dowiedz się więcej na www.bodymax.pl
1 Działanie niacyny 2 Działanie cynku 3Działanie żeń-szena 4 Działanie cynku, wit. C, B6 i B12

Positivum
tabletki uspokajające i wspomagające 
spokojny sen, 180 tabl. 

Novanoc
suplement diety wspierający zdrowy sen,
16 tabl. 

Olimp Żeń-Szeń Vita Complex
wspiera utrzymanie witalności, 30 szt. 

Bodymax 
świeży umysł 20 tabl.,
przypływ energii 20 tabl.

Scholl 
wkładki do butów, różne rodzaje 

Ibuprom RR Max**
 lek przeciwbólowy, przeciwzapalny 
i przeciwgorączowy, 24 tabl. 

Natura Medica
preparat do higieny
i odswieżania rąk, 100 ml

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1499*

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.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

WITAJ SZKOŁO   

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. IMUPRET N KROPLE DOUSTNE 50 ML Skład: 100 ml kropli doustnych zawiera: 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisteum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea millefolium 
L., herba (ziele krwawnika pospolitego); Althaea o�  cinalis L., herba (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); Taraxacum o�  cinale F.H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita L., � os (kwiat rumianku); Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 59% (V/V) etanol. Zawiera do 19,5% (V/V) etanolu. Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną wyciągu lub substancje pomocnicze. Uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych Astreacae (dawniej złożonych Compositae). Podmiot Odpowiedzialny: 
Bionorica SE, 92308 Neumarkt Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o. ul. Leszno 14 ; 01-192 Warszawa, POLSKA Tel.:+48 22 886 46 06 Strepsil Junior Skład: 1 pastylka zawiera substancje czynne: 1,2mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6mg amylomatakrezolu oraz substancje pomocnicze Wskazania: Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.. Dawkowanie: Doustnie. Dzieci powyżej 6 lat: 1 pastylkę należy ssać powoli co 2-3 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę.   Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Podmiot odpowiedzialny : Reckitt Benckiser (Poland) S. A.

Imupret N**
wzmacnia układ odpornościowy oraz łagodzi objawy 
przeziębienia, 50 ml 

od od

Noson 
spray do nosa i woda morska dla dzieci, 
15 ml -120 ml 

Nyda 
preparaty zwalczające wszy oraz gnidy, 
50-100 ml

Acidolac Baby  
to preparat łączący w składzie szczep bakterii 
probiotycznych, w postaci kropli lub kaspułek  

Visolvit Junior 
witaminowe żelki dla dzieci, 50 szt. 

Strepsils Junior**
pastylki na gardło do ssania o smaku 
truskawkowym, 24 tabl.

Sambucol Extra Strong 
wspomaga działanie układu odpornościowego, 
30 kaps., 120 ml

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

PRZEZIĘBIENIE? ZŁE SAMOPOCZUCIE? – IMUPRET®

Imupret  jest  skutecznym  lekiem pochodzenia roślinnego, który  działa 
dwukierunkowo: hamuje namnażanie się wirusów* i wzmacnia układ 
odpornościowy przez co łagodzi przebieg oraz skraca czas trwania infekcji. 
Lek Imupret działa na każdym etapie przeziębienia, już od pierwszych jego 
objawów. Lek Imupret zawiera  unikalną kompozycję substancji z 7 roślin: 
skrzypu polnego, prawoślazu lekarskiego, mniszka lekarskiego, rumianku, 
kory dębu, krwawnika i liści orzecha włoskiego. Nie zawiera  dodatków 
smakowych, cukru ani konserwantów. Jego  skuteczność  i bezpieczeństwo  
zostały potwierdzone  badaniami. Lek Imupret dostępny jest w  łatwej do 
podania formie kropli odpowiednich dla dzieci powyżej 2. r.ż. oraz w postaci 
tabletek dla dzieci  powyżej 6. r.ż.  i osób dorosłych. Imupret mobilizuje 
organizm do walki z wirusami
* 85% zakażeń w układzie oddechowym wywoływanych jest przez wirusa Szczukocka-Zych A.,Bozio M.,Feleszko W. „
Immunostymulacja jako metoda ograniczenia niepotrzebnej Antybiotykoterapii” Pediatr Med Rodz 2015, 11 (4), p. 365–373
źródło informacji: „CHPL produktu leczniczego Imupret, Imupret N krople”.

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
3799*

cena za 100 ml = 59.98 zł
2999*

cena za 100 ml = od 153.27 zł
2299*

cena za opakowanie
3599*

cena za opakowanie
2899*

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 I PRZEZIĘBIENIE

Bioaron® SYSTEM – syrop. 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świe-
żych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum � uidum; DER 1:4, ekstrahent woda) 
i 51 mg witaminy C. Wskazania: lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w pro� laktyce i leczeniu 
infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. Przeciwwska-
zania: bezwzględne: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sa-
charoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu), jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych; 
względne: skłonność do uczuleń, choroby układowe i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina 
uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca 
insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin 
we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świe-
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Gold-Vit C® 1000
Forte
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Allertec WZF**
lek przeciwalergiczny, 7 tabl. 

ALLERTEC® WZF. Skład i postać: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny. Wskazania: Łagodzenie objawów 
dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w 
łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Przeciwwskazania: : Nadwrażliwość na cetyryzynę lub inny składnik 
leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny 
mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. 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.

cena za opakowanie
799*

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

cena za opakowanie
3099*

SUPLEMENT DIETY

** **

Fenistil
50 g

CHPL/CHFENI/0001/19
*świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywce, oparzeniom I stopnia. FENISTIL Maleinian dimetyndenu 1mg/g. Żel. Wskazania do stosowania: Świąd towarzyszący dermatozom, 
pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchowym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną 
lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.X.2019.

**
cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
2499*
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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

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

Mucosolvan® MAX 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde. Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 
75 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i 
oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną (ambroksolu chlorowodorek) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. {ChPL 12/2019} Podmiot 
odpowiedzialny: Sano� -Aventis Sp. z o.o.

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

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
2299*

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

USP_2017_216 MODULY-HW-95x74mm_INOVOX 24PAST.pdf   1   21/12/2017   10:07

cena za opakowanie
1799*

**

XXXX*

cena za opakowanie

Tabcin® Trend**

12 kapsułek

Tabcin® Trend - 1 kapsułka miękka zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 2 mg maleinianu chlorfenyraminy oraz substan-
cje pomocnicze. Wskazania: Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kicha-
niem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia. Przeciwwskazania: dzieci do 15 roku życia; nadwrażliwość na 
substancje czynne lub pomocnicze; choroby układu oddechowego, tj. chroniczne zapalenie oskrzeli, rozedma; jaskra; przerost prostaty; choroby serca; nadci-
śnienie; cukrzyca; nadczynność tarczycy; jednoczesne przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i przez dwa 
tygodnie po ich odstawieniu oraz u pacjentów leczonych AZT (zydowudyny); niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby 
(w skali Child-Pugh.9) i nerek. Zdarzenia niepożądane należy zgłaszać. Informacje na ten temat oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem 
http://www.urpl.gov.pl/pl-formularze-zgloszenia-dzialania-niepozadanego. Zdarzenia niepożądane można również zgłaszać do Bayer Sp. z o.o. Podmiot 
odpowiedzialny: Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/22.01.2016/MK

 - 1 kapsułka miękka zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 2 mg maleinianu chlorfenyraminy oraz substan

Bo na grypę szkoda czasu!
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**

** **

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2799*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
2199*

Tabcin® Trend**

cena za opakowanie
2499*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

DOMOWA APTECZKA

Morwa Biała 
wspomaga metabolizm węglowodanów, 
zioła w tabletkach, 60 szt. SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1099*

Ranigast 
łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu, 12 tabl. do ssania. WYRÓB MEDYCZNY

cena za opakowanie
4499*

Traumon**
produkt leczniczy o działaniu przeciwzapalnym 
i przeciwbólowym,100 g

TRAUMON 10% 3el   100g  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 

100g

10
0g

Ketonal® 
Active**
20 kapsułek 

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

cena za opakowanie
1799*

**

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
399*

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.

KOBIECE PIĘKNO

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

Biotynox Forte, 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. 

JEDYNY W POLSCE LEK
Z NAJWYŻSZĄ DAWKĄ BIOTYNY1

Pochwal się 
swoimi włosami

1 10 mg to najwyższa dostępna w Polsce 
dawka biotyny wśród leków bez recepty 
wg. danych IQVIA Pharmascope 05/2019

AŻ 10 mg BIOTYNY

SUPLEMENT DIETY

Slimstrong
składniki preparatu pozytywnie wpływają na organizm, 
wspomagając metabolizm tłuszczów, węglowodanów 
oraz makroskładników odżywczych, 30 tabl.

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
2799*

Zadbaj o odporność
na wiosnę!

VEM/04822/11/19 

Rewolucja w walce 
z silnym bólem 
miesiączkowym

Vemonis Femi. Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Vemonis Femi (Metamizolum natricum; Coffeinum; Drotaverini hydrochloridum). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka 
powlekana zawiera 400 mg metamizolu sodu (Metamizolum natricum) w postaci metamizolu sodowego jednowodnego, 60 mg kofeiny (Coffeinum) oraz 40 mg drotaweryny chlorowodorku (Drotaverini 
hydrochloridum).  Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Vemonis Femi jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych do objawowego leczenia:  
- bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu;  - bólów związanych ze stanami skurczowymi mięśni gładkich: - układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie), - przewodu 
pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), - dróg żółciowych (zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przewodów żółciowych), gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwska-
zane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol, kofeinę, drotawerynę, pochodne pirazolonu (np. fenazon, propyfenazon) i pirazolidyny (np. fenylobutazon, oksyfenbutazon) lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą wymienioną w pełnej Charakterytyce Produktu Leczniczego; Granulocytopenia (<1500 neutrofili/mm3), leukopenia; Zaburzone funkcjonowanie szpiku kostnego (np. po leczeniu 
cytostatycznym); Zaburzenia układu krwiotwórczego; Astma lub nietolerancja występujące po stosowaniu leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometa-
cyna czy naproksen, w wywiadzie, objawiające się np. skurczem oskrzeli, pokrzywką, katarem, obrzękiem naczynioruchowym; Ciężka niewydolność nerek lub wątroby; Ciężka niewydolność serca; Blok 
przedsionkowo-komorowy II i III stopnia; Porfiria; Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; Niedokrwistość; Wiek poniżej 18 lat; Ciąża i karmienie piersią – produkt jest przeciwskazany w okresie 
ciąży oraz karmienia piersią.  Opakowanie: Blistry zawierające 6 lub 12 tabletek powlekanych. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Silny lek p/bólowy + rozkurczowy
Vemonis Femi**

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
2299* Z NAJWYŻSZĄ DAWKĄ BIOTYNY

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
6599*

cena za opakowanie
849*
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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

cena za opakowanie
2899*

WYRÓB MEDYCZNY

Anaftin Baby
żel na ząbkowanie,
10 ml 

Wiaterek kateter rektalny dla dzieci
 przynosi ulgę przy kolce i gazach,  5 szt. 

cena za opakowanie
28

Anaftin Baby

cena za opakowanie
299*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
2199*

Zdrowy lizak 
zawiera witaminę C i D. Bez dodatku cukrów. SUPLEMENT DIETY

APAP PRZEZIĘBIENIE JUNIOR 6 TOR. Skład: Paracetamol 250 mg. Granulat.  Wskazania: Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwośća na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha 
> 9).  Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.  IBUPROM DLA DZIECI FORTE 100 ML Skład:  ibuprofen 200 mg/5 ml, zawiesina doustna.  Wskazania: gorączka różnego pochodzenia; bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.  Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów, 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 ani w połączeniu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie stosować w III trymestrze 
ciąży i w czynnej chorobie wrzodowej przewodu pokarmowego.  Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.  APAP DLA DZIECI FORTE 85 ML Paracetamol 40 mg/ml, zawiesina doustna  Wskazania do stosowania: Lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o lekkim i umiarkowanym 
nasileniu (ból głowy, ból zęba, bole menstruacyjne) i/lub gorączki (wysokiej temperatury). APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do leczenia bólu o lekkim i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki u dzieci (starszych niż 3 miesiące), dzieci i dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z o.o.  Apap Junior** granulat w saszetkach wskazany w objawowym leczeniu bólu i gorączki 10 szt. Substancja czynna: Paracetamol. Dawka: 250 mg. Postać: Granulat. Wskazania: 
Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha > 9). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

 CHPL/CHOTRI/0026/19

Otrivin dla dzieci
10 ml

*ChPL Otrivin Dla Dzieci 0,05%. Otrivin dla dzieci aerozol do nosa, roztwór . Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). 
Wskazania do stosowania: Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, 
zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gar-
dłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin dla dzieci ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u 
ddzieci w wieku od 2 do 11 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężają-
cych naczynia krwionośne, produktu Otrivin dla dzieci  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 odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. IX.2019. 

**
cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za opakowanie

Ibuprom 
dla dzieci Forte** 
100 ml 

Apap 
dla dzieciForte**
100 ml 

Apap 
przeziębienie Junior** 
6 sasz.

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1899*

Apap Junior** 
10 sasz.
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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

Voltaren Max
100 g

Voltaren 
Express Forte
20 kapsułek

*działanie przeciwbólowe do 24 godzin przy aplikacji żelu co 12 godzin. **Spośród produktów leczniczych OTC z diklofenakiem w formie kapsułki. VOLTAREN MAX Dik-
lofenak 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, 
jajak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) • ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwy-
rodnieniowej 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. VOLTAREN EXPRESS FORTE 
Diklofenak potasu 25 mg. Kapsułki miękkie. Wskazania do stosowania: Voltaren Express Forte stosuje się w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy 
lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle uogólnione, gorączka), bólu 
gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, 
krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego. Występujące w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym lecze-
niem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Czynna lub występująca w przeszłości nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (wystąpienie dwóch 
lub więcej odrębnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Trzeci trymestr ciąży. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Stwierdzona zastoinowa 
niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych. Podobnie jak w przypadku 
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub pochodnych kwasu acetylosalicylowego, stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane u pacjentów, u któ-
rych podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nie-
żytu błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.X.2019

CHPL/CHVOLT/0056/18

MAGVIT B6  X 50 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6. Wskazania: Wskazania: 
Preparat profilaktycznie stosuje się: w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej 
i fizycznej, 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.

PROSTAMOL UNO: Skład: 1 kapsułka zawiera 320 mg wyciągu z owocu boczni piłkowanej (Sabalis serrulatae fructu extractum). Wskazania: 
łagodzi dolegliwości związane z przerostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, 
częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG, Niemcy. Informacja naukowa o leku: Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o, ul. 
Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, tel: (22) 566 21 00, fax: (22) 566 21 01

Prostamol Uno** 
łagodzi dolegliwości związane z przerostem 
prostaty, 30 kaps.

cena za opakowanie
4399*

MAXON FORTE (Sildena� lum). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldena� lu w postaci syldena� lu cytrynianu. Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. 
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy MAXON FORTE 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 MAXON FORTE niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie syldena� lu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi 
jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie syldena� lu, i leków takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego 
niedociśnienia tętniczego. Produkt leczniczy MAXON FORTE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej 
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. 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. Stosowanie syldena� lu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów.

Maxon Forte** 
lek na erekcję, 2 tabl

cena za opakowanie
3699*

MAXON FORTE (Sildena� lum). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldena� lu w postaci syldena� lu cytrynianu. Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. 
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy MAXON FORTE 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 MAXON FORTE niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie syldena� lu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi 

VITA-MIN 
Multiple Sport 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2799*

SUPLEMENT DIETY
VITA-MIN
Multiple Sport, 60 kaps.

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
3899*

cena za 100g = 31.99 zł
3199*

Apap Junior** 
10 sasz.

100 g

100 g
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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

ZAWIERA UNIKALNY 
KOLAGEN FORTIGEL®,

KTÓRY WCHŁANIA SIĘ AŻ W 95%

POSTAW NA SPRAWNE STAWY

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

Nr.1
wPolsce*cena za opakowanie

3399*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
2299*

**

Molekin Osteo 
suplement diety, zawierający wapń, witaminę D3 i K2, 
60 tabl. 

Doppelherz Aktiv Melatonina Duo 
polecana jest osobom mającym trudności z zasypianiem 
i cierpiącym na objawy zespołu nagłej zmiany strefy 
czasowej (jet lag), 40 tabl.

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
7299*

cena za opakowanie
1999*

Nicorette Cool Berry spray
1mg/dawkę, 13,2 ml 

Nicorette Fruit**
4 mg, 20 tabl.

Nicorette Spray **
150 dawek

Nicorette Coolmint**
tabletki do ssania, 2 mg 
lub 4mg  20 tabl.

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1999*

Nicorette Cool Berry Skład: Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe 
zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. Tabletki do ssania NICORETTE® Fruit: Każda tabletka zawiera 2 
mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości NICORETTE® Coolmint należy stosować w połączeniu z programem 
wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.  NICORETTE SPRAY 150 DAWEK  Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu 
dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny.   Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z 
programem wsparcia behawioralnego.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE COOLMINT TABLETKI DO SSANIA 2 MG 20 TABL. Tabletki do ssania NICORETTE® CoolmintKażda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w 
postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Tabletki do ssania NICORETTE® Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia 
behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. 

Doppelherz Aktiv Melatonina Duo 
polecana jest osobom mającym trudności z zasypianiem 

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.

SPRZĘT MEDYCZNY I OPTYK

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

cena za 1 szt.
15599*

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

cena za 1 szt.
9999*

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy

cena za 1 szt.
11999*

cena za 1 szt.
15099*

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

13999*

cena za 1 szt.

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

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

cena za 1 szt.

9999*

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

cena za 1 szt.
21399*

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm rozm. 110 mm x 120 mm  rozm. 195 mm x 300 mm rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm rozm. 110 mm x 120 mm 

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
7999*

cena za opakowanie
4399*

cena za opakowanie
5899*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
4199*

cena za opakowanie
8099*

cena za opakowanie
4899*

Acuvue TruEye 
soczewki kontaktowe, 30 szt. 

Visine Classic** 
krople do oczu, 15 ml 

Visine Classic** krople zmniejszające przekrwienie oczu 15 ml Substancja czynna: Tetryzoliny chlorowodorek. Dawka: 0,5 mg/ml. Postać: Krople do oczu, roztwór. Wskazania: Leczenie 
objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, 
a także w alergicznych stanach zapalnych takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Krople do oczu łagodzą towarzyszące objawy takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne 
łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu; jaskra z wąskim kątem przesączania; nie stosować u 
dzieci poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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

cena za 1 szt.
12499*
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STREFA PREMIUM

SUPLEMENT 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.

GROPRINOSIN 500 MG 20 TABL.  GROPRINOSIN 500 mg (Inosinum pranobexum). Skład: Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Owalne, barwy białej do kremowej, obustronnie wypukłe tabletki. Postać farmaceutyczna: Tabletka. 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. Inozyny pranobeksu 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. 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

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2299*
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Dico� or 60
przywraca prawidłową � orę bakteryjną 
jelit, 20 kaps.

Gripex Hot Max**
 łagodzi objawy przeziębienia i grypy, 
12 sasz.

cena za 100 ml = 12.66 zł
2099*

cena za opakowanie
4599*

cena za opakowanie
2499*

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

health-watch.pl


