
** 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:

Aktywna jesień – 
to może Ci się przydać   

Już teraz zadbaj o odporność 
swoją i najbliższych 

str. 2

str. 3

lek stosowany 
w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania
na witaminę C, 150 tabl. 

RUTINOSCORBIN 150 TABL. Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). 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 askorbowey lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość 
syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie.  Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  v.V.2016. Gripex Paracetamolum 500 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg,  Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg, tabletki powlekane Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie nasilonych objawów przeziębienia, 
grypy i stanów grypopodobnych (gorączka,katar, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony 
niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny:  US Pharmacia Sp. z o. Vicks VapoRub** maść stosowana w objawach podrażnień i 
stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła 100 g Substancja czynna: Olejek eukaliptusowy, lewomentol, olejek terpentynowy, kamfora. Wskazania: Vicks VapoRub jest maścią stosowaną w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania („zatkanego nosa”). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku; czynna astma oskrzelowa lub inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter&Gamble GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy. Vick/08/2012/1578/1247  Xylometazolin WZF 0,1% 
(Xylometazolini hydrochloridum).  Skład i postać: Każdy ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Każda kropla zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/ml. Krople do nosa, roztwór. Bezbarwny lub prawie bezbarwny, przezroczysty płyn. Wskazania: Leczenie pomocnicze: ostrego zapalenia błony 
śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego; ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych; alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa; ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu udrożnienia trąbki słuchowej. Xylometazolin WZF 0,1% jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorosłych.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa powyżej 12 lat. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 do 3 kropli do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Nie podawać więcej niż 3 dawki 
do każdego otworu nosowego na dobę. Produktu Xylometazolin WZF 0,1% nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.  Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa 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; 
www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2019.06.04.

Rutinoscorbin**

Gripex Max**
lek przeciw objawom przeziębienia i grypy, 
20 tabl.  

Vicks VapoRub**
maść na objawy przeziębienia i grypy, 
100 g 

Xylometazolin WZF**
krople do nosa, 10 ml  

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
799*

cena za opakowanie
1399*



** 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.

AKTYWA JESIEŃ

APAP 500 mg x 24 tabl. Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane  Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy (np. bóle migrenowe), menstruacyjne, nerwobóle, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła. Gorączka, np. w przeziębieniu i grypie.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.  Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia, Sp. z o.o. 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 Neosine, tabletki,  Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum). Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot 
odpowiedzialny: A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Leki OTC.  OTRIVIN REGENERACJA AEROZOL DO NOSA 10 ML Skład: Skład: 1ml roztworu zawiera: substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1mg , deksopantenol 5mg oraz substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek (roztwór), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujace w przebiegu przeziebienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, po przebyciu operacji wykonywanej przez nos, jaskra, podwyższone 
ciśnienie tętnicze krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ciąża, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

FUTURO - WSPOMAGANIE AKTYWNEGO ŻYCIA 
I AKTYWNOŚCI CIAŁA
Projektując gotowe do użycia opaski i stabilizatory FUTURO™, zastosowano 
rozwiązania naukowe w celu zapewnienia optymalnego komfortu, dopasowania 
i ucisku przy każdym ruchu. Oto jak działają:

CIEPŁO
Korzystnie wpływa na mikrokrążenie, co z kolei przyspiesza metabolizm 
w ogrzewanych obszarach. Do tkanek dociera więcej tlenu i substancji 
odżywczych, a proces gojenia przebiega szybciej.

UCISK
Ucisk stawu oraz znajdującej się pod skórą tkanki miękkiej, przeciwdziała 
zbieraniu się płynu i ułatwia efektywniejsze odprowadzanie go do węzłów 
chłonnych. W efekcie maleje napięcie tkanek miękkich, a pacjenci szybciej 
odczuwają ulgę z powodu zmniejszonego bólu i opuchlizny.
Więcej na : Futuro3m.pl

Apap**
 lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 
24 tabl.  

Voltaren Max**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny 
i przeciwobrzękowy, 100 g

Bodymax Plus, 50+, Active
zmniejsza zmęczenie i przywraca energię, 
30-60 tabl. 

FUTURO
dwustronny stabilizator nagarstka z szyną, 1 szt.
opaska stabilizująca staw skokowy, 1 szt.

Scholl Light Legs
rajstopy uciskowe 60 DEN 

Colla� ex
wspomaga utrzymanie prawidłowej 
kondycji chrząstki stawowej, 60 kaps.

Magne B6 Cardio, Skurcz
wspomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia 
sercowego, 30-50 tabl.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
5999*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
7999*
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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.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

PRZYGOTUJ SIĘ NA JESIEŃ

APAP 500 mg x 24 tabl. Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane  Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy (np. bóle migrenowe), menstruacyjne, nerwobóle, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła. Gorączka, np. w przeziębieniu i grypie.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.  Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia, Sp. z o.o. 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 Neosine, tabletki,  Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum). Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot 
odpowiedzialny: A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Leki OTC.  OTRIVIN REGENERACJA AEROZOL DO NOSA 10 ML Skład: Skład: 1ml roztworu zawiera: substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1mg , deksopantenol 5mg oraz substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek (roztwór), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujace w przebiegu przeziebienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, po przebyciu operacji wykonywanej przez nos, jaskra, podwyższone 
ciśnienie tętnicze krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ciąża, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul.

Enterol**
lek probiotyczny, przeciwbiegunkowy, 10 kaps. 

Bodymax Plus, 50+, Active
zmniejsza zmęczenie i przywraca energię, 
30-60 tabl. 

Oleofarm 
wybrane soki 490 - 1000 ml 

Iskial
tran w kapusłkach, 120 szt. 

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresowy, tłokowy, 1 szt. 

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

Neosine**
leki przeciwwirusowe i zwiększające 
odporność, 10-50 tabl; 100-150 ml

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

SUPLEMENT DIETY

ENTEROL PRZYWRACA RÓWNOWAGĘ MIKROBIOTY 
JELITOWEJ
Odpowiednia dieta oraz styl życia poprawiają � orę bakteryjną jelit, która 
jest niezbędna do utrzymania organizmu w pełnym zdrowiu. Chociaż nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, w naszym ciele znajduje się niemal 2 kg bakterii! 
Antybiotykoterapia i biegunki prowadzą jednak do zniszczenia tej imponującej 
� ory. W takich sytuacjach równowagę organizmu ratują prebiotyki zamknięte 
w łatwych do połknięcia kapsułkach, które zawierają szczepy Saccharomyces 
boulardii umożliwiające odbudowę ekosystemu bakteryjnego jelit. Przywraca 
równowagę mikrobioty jelitowej i może być stosowany zarówno przez 
dorosłych, jak i dzieci. Może być stosowany zarówno w celu leczenia biegunki 
jak i jej zapobieganiu. Enterol jest dostępny w różnych formach i wielkościach 
opakowania. W odróżnieniu od antybiotyków nie leczy tylko biegunki wywołanej 
bakteriami, ale także pierwotniakami czy wirusami (w tym rotawirusami).

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
12399*

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2299*

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.

 PRZEZIĘBIENIE

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.

1. Odlokowuje nos, przyspiesza gojenie*, chroni*, nie zawiera konserwantów. Na podstwie CHLP. *. Dotyczy błony sluzowej nosa. 
2. Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol.
SUDAFED XYLOSPRAY DEX  Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku 
błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony 
śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki 
mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil 
Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej 
nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci 
w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba 
wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie 
produktu Sudafed i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego. Nie stosować u pacjentów przyjmujących 
furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 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 na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych 
zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.  Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/7724/01/2020

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 

do codziennej 
	 pielęgnacji

dla niemowląt,
	 dzieci, dorosłych

delikatna końcówka
	 i system mikrodyfuzji
	 przystosowane
	 do małych nosków											

ODETCHNIJ Z ULGĄ

St
e/

20
16

/1
1/

ŁG
/9

Prawdziwa woda morska bogata 
w minerały i mikroelementy dopasowana 

do potrzeb każdego nosa

ODETCHNIJ Z ULGĄODETCHNIJ Z ULGĄ

	 do małych nosków											

cena za 100 ml = 27.99 zł
2799*

cena za opakowanie
1799* **

cena za opakowanie
5299*

SUPLEMENT DIETY

 Odlokowuje nos, przyspiesza gojenie*, chroni*, nie zawiera konserwantów. Na podstwie CHLP. *. Dotyczy błony sluzowej nosa.  Odlokowuje nos, przyspiesza gojenie*, chroni*, nie zawiera konserwantów. Na podstwie CHLP. *. Dotyczy błony sluzowej nosa.  Odlokowuje nos, przyspiesza gojenie*, chroni*, nie zawiera konserwantów. Na podstwie CHLP. *. Dotyczy błony sluzowej nosa. 
cena za opakowanie
1599*

 Odlokowuje nos, przyspiesza gojenie*, chroni*, nie zawiera konserwantów. Na podstwie CHLP. *. Dotyczy błony sluzowej nosa. 

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.

PRZEZIĘBIENIE/ODPORNOŚĆ

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
2099*

**

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. 

20

cena za opakowanie
2199*

Polopiryna Complex **
leczenie objawów przeziębienia i grypy, 12 sasz.leczenie objawów przeziębienia i grypy, 12 sasz.

Polopiryna Complex saszetki Skład: kwas acetylosalicylowy, fenylefryny wodorowinian, chlorfenaminy maleinian. Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu 
acetylosalicylowego i 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu oraz 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Wskazania: do stosowania w leczeniu objawów 
przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy (spowodowane między innymi zmniejszeniem 
drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i zmniejszenia jego drożności), obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna 
wydzielina śluzowa z nosa, kichanie, łzawienie oczu. Przeciwwskazania: Nie należy stosować preparatu u osób z cukrzycą, z zaburzeniami czynności nerek 
i przewlekłą niewydolnością nerek, z jaskrą, z nadciśnieniem tętniczych oraz niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; 
fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. 

Nawilżające tabletki do ssania dla ochrony błony śluzowej jamy ustnej i gardła z przeznaczeniem 
na suche, podrażnione gardło oraz problemy z głosem. GeloVox podczas ssania wytwarza 
oryginalny kompleks hydrożelowy intensywnie nawilżający i ochraniający podrażnioną błonę 
śluzową, sprzyjając jej regeneracji.  Wskazania: suchość błony śluzowej gardła, odruch chrząkania 
i chrypka, bolesne przełykanie, wspomagająco w czynnościowych zaburzeniach głosu, suchy, 
bezproduktywny kaszel. 20 tabletek do ssania: porzeczkowo-mentolowe lub wiśniowo-
mentolowe lub cytrusowo-mentolowe. Dystrybutor w Polsce: SIROWA POLAND Sp. z o.o.

XXXX

cena za opakowanie
3699*

**  

Nawilżające tabletki do ssaniaNawilżające tabletki do ssaniaNawilżające tabletki do ssania

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
1999*

od

5health-watch.pl



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

DOMOWA APTECZKA

Espumisan**
lek na wzdęcia oraz gazy, który może być 
stosowany w leczeniu objawowym zaburzeń trawiennych, 100 kaps. 

ESPUMISAN 40 mg x 100 kaps.  Nazwa produktu leczniczego: ESPUMISAN®; 40 mg, kapsułki. Skład: i postać farmaceutyczna: Każda kapsułka produktu leczniczego ESPUMISAN® zawiera 40 mg 
symetykonu (Simeticonum).Wskazania terapeutyczne do stosowania: Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie 
pokarmowym, np.: wzdęcia. W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym. W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonogra� cznych jamy 
brzusznej oraz gastroskopii. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną – symetykon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu ESPUMISAN®.
Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy.Na podstawie ChPL z dn. 17.12.2008 Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. 
Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00

cena za opakowanie
1999*

od
cena za opakowanie
3199*

ZGAGA? REFLUKS?

SZYBKA ULGA W PALĄCYM PROBLEMIE

TERAZ W NOWYCH, 
WIĘKSZYCH 

OPAKOWANIACH

GAVISCON O SMAKU MIĘTY TAB Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas, (250 mg + 133,5 mg +  80mg), 
tabletki do rozgryzania i żucia. GAVISCON O SMAKU MIĘTY Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas, (500 
mg + 267 mg + 160mg)/10ml, zawiesina doustna. Wskazania: Leczenie objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego, takich jak 
odbijanie, zgaga i niestrawność związana z re� uksem, na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży lub u pacjentów z objawami 
związanymi z re� uksowym zapaleniem przełyku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na alginian sodu, wodorowęglan 
sodu , węglan wapnia   lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w tym metylu parahydroksybenzoesan i propylu 
parahydroksybenzoesan. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2019-10/84

**

cena za opakowanie
3099*

POLPRAZOL 20 mg x 14 kaps. Polprazol MAX. Skład i postać: Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze o znanym 
działaniu: sacharoza, sód, erytrozyna (E127). Każda kapsułka zawiera 80,02 mg sacharozy i mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się 
za "wolny od sodu" oraz erytrozynę (E127). Wskazania: Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego 
(np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać 
jednocześnie z nel� nawirem. 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: 2018.12.28. 

cena za opakowanie
1299*

Polprazol** 
hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, 20 mg, 14 kaps.

od

od

Plastry lecznicze 
Nurofen Mięśnie i Stawy

Działają do

24h

NOWOŚĆ

precyzyjnie 
w miejscu 
bólu!

NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY, 200 mg, plaster leczniczy. Każdy plaster leczniczy zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). 
Wskazania do stosowania: krótkotrwałe leczenie objawowego miejscowego bólu spowodowanego nagłym naciągnięciem 
mięśni lub zwichnięciem powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży 
w wieku 16 lat i powyżej. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
wymienioną w ChPL; pacjenci z reakcjami alergicznymi nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony 
śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związanymi z przyjęciem ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub 
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); stosowanie na uszkodzoną lub zranioną skórę; trzeci trymestr ciąży; 
stosowanie na oczy, usta lub błony śluzowe. Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2019/07/01

cena za opakowanie
2999*

**

  Leczy zakażenie dolnych 
dróg moczowych2

  Hamuje rozwój bakterii2

  Podwójna dawka leku3

  Wybrana Marką Dekady4

Pierwsza furagina 
bez recepty w Polsce!1

  Leczy zakażenie dolnych 
dróg moczowych

  Hamuje rozwój bakterii

  Podwójna dawka leku

  Wybrana Marką Dekady

Pierwsza furagina 
bez recepty w Polsce!1

Informacja o produkcie leczniczym uroFuraginum Max. Nazwa produktu leczniczego. uroFuraginum Max, 100 mg, tabletki. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Furazydyna (Furazidinum). 
Dawka/stężenie substancji czynnej. uroFuraginum Max zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum), poprzednio stosowana nazwa: furagina. Postać farmaceutyczna. Tabletka. Tabletki barwy żółtej lub żółto–
pomarańczowej, okrągłe z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Zakażenie dolnych dróg moczowych. 
Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W pierwszym trymestrze ciąży. W okresie donoszonej ciąży 
(od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. U dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia. Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 
60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy). Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzial-
ny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów, Polska. Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego 
uroFuraginum Max, 100 mg, tabletki zatwierdzonej 07.2019, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są 
w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700, e-mail: adamed@adamed.com. 
1. Na podstawie bazy danych Data View IQVIA, units w latach 2009-2016, molekuła: furazidin, rynek OTC3 12C1 URINARY SYSTEM CONDITIONS. 2. Na 
podstawie ChPL Urofuraginum i Urofuraginum max. 3. Podwójna dawka leku w 1 tabletce w porównaniu z lekiem Urofuraginum 50 mg. 4. Tytuł Marka 
Dekady przyznany przez redakcję dziennika Rzeczpospolita, cykl Biznes Trendy URO/06609/08/20

uroFuraginum max**

cena za opakowanie
1799*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KOBIECE PIĘKNO

cena za 100 g = 85.69 zł
4199*

Clotidal krem**  
lek przeciwgrzybiczy, krem dopochwowy, 35 g, 
6 aplikatorów  

CLOTIDAL KREM 1% 35 G + 6 APLIKATORÓW. Skład: Substancją czynną leku jest klotrymazol (Clotrimazolum). 1 g kremu dopochwowego zawiera 
10 mg klotrymazolu. Wskazania: Clotidal to produkt leczniczy w postaci kremu dopochwowego z dołączonymi aplikatorami o pojemności 5 ml, 
który zawiera substancję o działaniu przeciwgrzybiczym - klotrymazol. Lek stosuje się podczas grzybiczego zapalenia błon śluzowych narządów 
płciowych. Clotidal można stosować również u mężczyzn podczas zakażenia żołędzi (zwieńczenia prącia) oraz grzybiczego zapalenia błon 
śluzowych narządów płciowych wywołanego przez drożdżaki (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy), zakażenie żołędzi prącia przez 
drożdżaki (Candida). Lek jest przeznaczony dla osób od 16 lat. Przeciwwskazania: Jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z 
pozostałych składników tego leku. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. 

BIOTEBAL 5 MG 30 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. Wskazania: Niedobór biotyny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa 
S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; 
fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL z dnia: 2012.03.05

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
3199*

Biotebal** 
poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci, 
30 tabl. 

cena za opakowanie
3899*

Produkt leczniczy Gynoxin Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu 
(Fenticonazoli nitras). Wskazanie: Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Leczenie zakażeń 
mieszanych pochwy. Gynoxin Uno przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin 
Uno można stosować po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy

Gynoxin Uno**   
produkt leczniczy eliminuje objawy 
i leczy grzybiczą infekcję intymną, 1 kaps.
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cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowanie
3599*

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.

W TROSCE O TWOJE DZIECKO

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. Przeciwwskaza-
nia: bezwzględne: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sacha-
roza, 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-

BS
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cena za opakowanie
2299*

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

Ibufen dla dzieci FORTE. Skład i postać: 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:, maltitol ciekły, sód. Zawiesina doustna. Wskazania: Gorączka 
różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych 
ucha środkowego). Przeciwwskazania: Pacjenci: z nadwrażliwością na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u 
których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości w postaci 
skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej, nieżytu błony śluzowej nosa, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki, z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub nawracającym 
owrzodzeniem lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), z krwawieniem z 
górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacją w wywiadzie występującymi po zastosowaniu NLPZ, z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek, z ciężką 
niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA), z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, ze skazą krwotoczną, z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu 
krwiotwórczego, takimi jak trombocytopenia, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów), w ostatnim trymestrze ciąży. 
Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u niemowląt ważących poniżej 5 kg. Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro 
Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. CHPL: 2018.08.14.

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

cena za 100 ml = 29.99 zł
3599*

XXXX*

cena za opakowanie

Bepanthen® 
Sensiderm 
krem 20 g

L.P
L.M

KT
.02

.20
20

.75
07

Zastosowanie: terapia świądu i zaczerwienienia skóry zmienionej chorobowo w czasie zaostrzeń, do stosowania nawet na najbardziej wrażliwe obsza-
ry skóry, jak twarz i powieki. Dla kogo: dla niemowląt, dzieci i dorosłych, również dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Działanie: łagodzi stan zapal-
ny wywołany podrażnieniem skóry atopowej, odbudowuje barierę lipidową na skórze, przynosi ulgę w swędzeniu już w 30 minut, redukuje zaczerwie-
nienie, nawilża skórę. Substancje odpowiedzialne za działanie: Lipidy Lamelarne LTT (Lipid Lamelar Technology) - np. ceramidy, podobne do tych 
naturalnie występujących w barierze skórnej, dekspantenol (tylko jako humektant - substancja o silnych właściwościach nawilżających). Bez konser-
wantów, substancji zapachowych, bez emulgatorów, które mogłyby uszkadzać delikatną strukturę lipidów lamelarnych skóry. Testowany klinicznie.

Wyrób 
medyczny

Wspomaganie leczenia AZS i EGZEMY

cena za 100 ml = 134.95 zł
2699*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
2999*

Apap przeziębienie Junior**  
APAP PRZEZIĘBIENIE JUNIOR 6 TOR. Skład: Paracetamol 250 mg. 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. 

cena za opakowanie
2799*od

dotyczy pelavo nos i zatoki 3+; 
oskrzela 3+

**  
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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

BENGAY MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść 
przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz 
stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
kręgosłupa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie 
stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: 
McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-NP-2000002

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
999*

**

cena za opakowanie
4999*

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

Maxigra Go** 
leczenie zaburzeń erekcji, 4 tabl.

cena za opakowanie
1999*

Durex Play
żel intymny 
potęgujący doznania, 
50 ml

Durex 
Performax 
Intense 
16 szt.

Durex 
Real Feel  
16 szt.

Durex 
Invisible 
dla większej bliskości, 
24 szt.

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
4399*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
7599*

**

Forsen® Forte 

30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3099*
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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

Nie rzucaj palenia sam, 
rzucaj z Nicorette®

* W kategorii leków dostępnyhc bez recepty, OTC “Preparaty stosowane w uzależnieniach - palenie papierosów” - dane PEX za okres YTD 09.2019; 
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 sto-
sować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stoso-
wanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. 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 którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy 
nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRUIT Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).  Wskazania: Lec-
zenie 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 Fruit należy stosować w połączeniu z pro-
gramem wsparcia behawioralnego. 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® COOLMINT Każda 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 możli-
wości 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. MAT/7700/01/2020

Corega 
Podwójna Siła
36 tabletek

Corega 
Komfort
40 g

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

SILNE MOCOWANIE, 
KOMFORTOWE DLA DZIĄSEŁ, 

dzięki unikalnej żelowej warstwie

EXTRA KOMFORT*

cena za 100 g= 64,98 zł
2599*

cena za opakowanie
2499*

**

opakowanie 30 tabletek

Melatonina LEK-AM**
30 tabl., dostępne dawki:  tabletki 1 mg, 3 mg, 5 mg

MELATONINA LEK-AM 
Nr 1 w Polsce na sen

Melatonina, skład: 1 tabletka Melatoniny LEK-AM zawiera 1,3 lub 5 mg melatoniny. Wskazania: Lek Melatonina LEK-AM 
stosowany jest wspomagająco w: zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w zaburzeniach 
snu związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową, zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania 
u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazania: uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po 
spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji. Opakowanie: 1 mg - 90 tabletek, 3 mg - 14 tabletek i 60 tabletek, 5 mg - 30 
tabletek. Sposób użycia: W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych: 2 mg do 3 mg melatoniny raz na 
dobę po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając od pierwszego dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni po 
zakończeniu podróży. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1 mg do 5 mg na 
dobę, na godzinę przed snem. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować 
od 0,5 mg do 5 mg raz na dobę około godziny 21:00-22:00. Dawkowanie to dotyczy też długotrwałego przyjmowania leku. 
Działanie leku obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie 2 tygodni od przyjmowania leku. Podmiot odpowiedzialny: 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul 0strzykowiza 14A 05-170 Zakroczym

cena za opakowanie
2999*

CHPL/CHZODU/0001/19
ZOVIRAX DUO (50 mg + 10 mg)/g,  krem. 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum). Wskazania do stosowania: Leczenie 
wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych nawracającej opryszczki warg w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wrzodziejącej opryszczki warg u 
immunokompetentnych dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość  na substancje czynne, walacyklowir lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą. Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych  innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakte-
ryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.II.2015.

cena za opakowanie
3199*

**

cena za opakowanie
1999*

od

L-Karnityna Forte Plus  
suplement diety polecany osobom aktywnym, dążącym 
do redukcji tkanki tłuszczowej, 60 kaps. 

L-Karnityna
500 forte 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
5999*

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.

SPRZĘT MEDYCZNY I OPTYK

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

cena za 1 szt.
18799*

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

cena za 1 szt.
10999*

WHITE WAY WW-Sonic
soniczna szczoteczka do zębów, 1 szt.

cena za 1 szt.

20999*209209
cena za 1 szt.
14299*

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

13699*

cena za 1 szt.

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

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

cena za 1 szt.
21299*

od
Poloderm na odciski  

z kwasem  salicylowym
6 sztuk / 70 x 12,5 mm

Sportowy Mix
15 sztuk

Supermiękki 
Prestopor

1 m x 6 cm / 1 m x 8 cm

Zestaw plastrów 
Tamujący Krwawienie

14 sztuk / 3 rozmiary

Wodoodporny
12 sztuk / 2 rozmiary

Preparat 
do oczyszczania ran

75 ml

cena za 100 ml = 7.78 zł
2799*

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

Preparat 
cena za opakowanie
4999*

Zestaw plastrów 
cena za opakowanie
1599*

Sportowy Mix
cena za opakowanie
1399*

Wodoodporny
cena za opakowanie
599*

od
Supermiękki 

cena za opakowanie
899*

Poloderm na odciski  
cena za opakowanie
1799*

STARAZOLIN 2x5 ml  Krople do oczu Nr ML: STA/133/10-2015  Skład i postać: 1ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Produkt zawiera 
chlorek benzalkoniowy.  Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi 
takimi jak: kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, woda chlorowana, kosmetyki. Alergiczne stany zapalne takie jak: katar sienny 
i uczulenie na pyłki traw. Starazolin łagodzi objawy towarzyszące, takie jak: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tetryzolinę lub którykolwiek składnik preparatu; jaskra szczególnie z wąskim kątem lub inne ciężkie schorzenia oczu. 
Dzieci w wieku poniżej 2 lat.  Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa 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.  Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2014.09.30. 

cena za opakowanie
1299*

Starazolin** 
do stosowania w stanach zapalnych oczu z towarzyszącym obrzękiem, 
przekrwieniem, pieczeniem, łzawieniem, 2x5 ml

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

cena za 1 szt.
13999*

DR CHECK FC500
termometr bezkontaktowy na podczerwień 1 szt.

cena za 1 szt.
21999*
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STREFA PREMIUM

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

Gardan Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Metamizolum natricum. Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: Każda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania: Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych w bólach różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączce. 
Produkt wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którąkolwiek substancję pomocniczą; astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne; reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy 
lek przeciwzapalny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa; ostra por� ria wątrobowa; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek; choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia, ciąża 
i laktacja. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Opakowanie Każde opakowanie zawiera 10 tabletek (1 blister po 10 tabletek). Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

SUPLEMENT DIETYcena za opakowanie
799*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
1499*

SZYBKO ŁAGODZI BÓL, 
ZABIJA WIRUSY
I BAKTERIE

SZYBKA POMOC 
NA BÓL GARDŁA 
DLA DZIECI

NAJSILNIEJSZY LEK
NA OSTRY BÓL GARDŁA*

* Z grupy klasycznych NLPZ stosowanych miejscowo w leczeniu bólu gardła
Strepsils z miodem i cytryną, Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Strepsils Junior, Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, 
pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Strepsils Intensive Direct, Flurbiprofenum, 8,75 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe objawowe leczenie ostrego 
bólu gardła u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na flurbiprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy 
lub pokrzywka), związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego 
owrzodzenia) i owrzodzenia jelit; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu 
NLPZ; ostatni trymestr ciąży; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A. PL/2020-01/17

cena za opakowanie
2399
cena za opakowanie

NAJSILNIEJSZY LEK
NA OSTRY BÓL GARDŁA

99*

Sprawdzony lek
na każdy ból gardła

* Z grupy klasycznych NLPZ stosowanych miejscowo w leczeniu bólu gardła* Z grupy klasycznych NLPZ stosowanych miejscowo w leczeniu bólu gardła

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2199*

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

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

NervoCalm Forte
pomaga zredukować napięcie nerwowe oraz 
wspiera utrzymanie pozytywnego nastroju 
i stanu relaksacji. 10 tabl. 
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