
** 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:

Witamina D suplementacja 
przez cały rok

Jak wspomagać
układad odpornościowy
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lek na objawy przeziębienia 
i grypy,14 sasz. 
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Theraflu EXTRAGRIP** proszek w saszetkach wspomagający objawowe leczenie grypy i przeziębienia 14 szt. Substancja czynna: Feniraminy maleinian, fenylefryny chlorowodorek, paracetamol. Dawka: 20 mg + 10 mg + 650 mg. Postać: Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania: 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: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ciężkie schorzenia układu krwionośnego, wątroby, nerek, nadciśnienie tętnicze, gruczolak gruczołu krokowego z tendencją do zalegania moczu, niedrożność szyi pęcherza moczowego, niedrożność odźwiernika dwunastnicy, czynna choroba wrzodowa, cukrzyca, choroby płuc (w tym astma), 
jaskra z wąskim kątem przesączania, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej, padaczka, stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciąża i okres karmienia piersią, dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Heath GmbH, Niemcy. 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. MUCOSOLVAN MAX** MUCOSOLVAN 30 MG 20 TABL. Skład: Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 
171 mg laktozy. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczna, rzadko występująca nietolerancja którejkolwiek z substancji pomocniczych.  Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.   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

Thera� u 
EXTRAGRIP**

ACC Optima**
rozrzedza wydzielinę znajdującą się 
w drogach oddechowych, 10 tabl. mus. 

Mucosolvan Max**
rozrzedza zalegającą wydzielinę 
i ułatwia jej odkrztuszanie, 10 tabl.

Nurofen Express Forte** 
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 kaps. 
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** Przed użyciem zapoznaj się z  ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy 
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

WSPOMAGAJ ODPORNOŚĆ

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\ SCORBOLAMID 40 TABL.** Scorbolamid® (Salicylamidum, Acidum ascorbicum, Rutosidum). Skład i postać: 1 tabletka drażowana . 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: ZF Polpharma S.A. IBUPROM ZATOKI 24 TABL.** Ibuprofen 200 mg, fenylefryny chlorowodorek 6,1 mg; tabletki drażowane Wskazania do stosowania: stosować doraźnie w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, 
bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen, fenylefryny chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci astmy oskrzelowej, kataru, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki; przyjmujących leki z grupy inhibitorów monoaminooksygenazy MAO (stosowanych w leczeniu niedociśnienia tętniczego oraz depresji) i w okresie do 14 dni od zaprzestania ich stosowania; z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwawieniem z przewodu pokarmowego; z przebytym w przeszłości, po zastosowaniu NLPZ, krwawieniem z przewodu 
pokarmowego lub perforacją; z krwawieniem wewnątrzczaszkowym lub innym rodzajem krwawienia; z ciężką niewydolnością wątroby, z ciężką niewydolnością nerek lub z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); z chorobą wieńcową; z nadciśnieniem tętniczym; z niewyjaśnionymi zaburzeniami hematologicznymi; ze skazą krwotoczną; z cukrzycą; z guzem chromochłonnym nadnerczy; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; z nadczynnością tarczycy; z rozrostem gruczołu krokowego. Produktu leczniczego nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia sp. z o.o. Bioaron C** Bioaron® System – syrop. 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych 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. Przeciwskazania: bezwzględne: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancje pomocniczą (sacharoza, 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, reumatoidialne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stęzenia immunoglubulin we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A. Tabcin trend**
kapsułki przeciw objawom grypy i przeziębienia 12 szt. Substancja czynna: Paracetamol, pseudoefedryny chlorowodorek, chlorfeniraminy maleinian. Dawka: 250 mg + 30 mg + 2 mg. Postać: Kapsułki miękkie. Wskazania: Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kichaniem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia. Przeciwwskazania: Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku, stwierdzona choroba układu oddechowego taka jak przewlekłe zapalenie oskrzeli czyli rozedma; jaskra, przerost prostaty, choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, stwierdzona ciężka niewydolność nerek lub wątroby; stwierdzony, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej; przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub do dwóch tygodni od zaprzestania ich stosowania, przyjmowanie AZT (zydowudyna), lub do dwóch tygodni od zaprzestania ich stosowania. W przypadku wątpliwości czy stosowany lek zawiera w swoim składzie MAO lub AZT, należy poradzić się lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 15 r.ż. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Neosine** Skład: 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Postać: Syrop Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować: - u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą - u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego 
we krwi. Podmiot odpowiedzialny Nowości Katalog produktowy Leki na receptę Leki bez recepty Suplementy diety Kosmetyki Wyroby medyczne Inne Strona głównaProduktyKatalog produktowyNeosine syrop Neosine syropDrukuj poprzedni następny Lek OTC- lek wydawany bez przepisu lekarza OpisNeosine to  lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym. Jest to pierwszy lek dostępny bez recepty, który zawiera znaną substancję inozyny pranobeks. Polecany jest dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Skład1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Więcej informacjiPostać farmaceutycznaSyrop PrzeciwwskazaniaProduktu leczniczego nie należy stosować: - u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą - u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialnyA� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Sudafed** tabletki udrożniające zatkany nos 12 szt. Substancja czynna: Pseudoefedryny chlorowodorek. Dawka: 60 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Sudafed stosuje się w objawowym leczeniu 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: U pacjentów z nadwrażliwością na pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z ciężką chorobą 
wieńcową; u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; u pacjentów przyjmujących furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. GRIPEX MAX** 20 TABL. POWL. - USP 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.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 Schwalbacham Taunus, Niemcy. Vick/08/2012/1578/1247. Flegamax** Skład i postać: Każdy ml roztworu doustnego zawiera 50 mg karbocysteiny. 15 ml (1 miarka) roztworu doustnego zawiera 750 mg karbocysteiny. Wskazania: Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma S.A.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

WITAMINA D SUPLEMENTACJA PRZEZ CAŁY ROK

Witamina D może być wytwarzana w skórze 
pod wpływem promieni słonecznych, jednak w naszej 
części Europy własna produkcja nie jest wystarczająca, 
dlatego te substancje należy dostarczać organizmowi 
w postaci kapsułek. Zbyt niskie stężenie witaminy 
D we krwi osłabia układ odpornościowy, sprzyja 
złamaniom kości, zaburza gospodarkę wapniowo - 
fosforanowa, wpływa niekorzystnie na siłę mięśniową, 
a także spowalnia wzrost u dzieci. Warto pamiętać, 
ze suplementacja powinna trwać cały rok, ponieważ 
nawet latem produkcja własna nie pokrywa dobowego 
zapotrzebowania.

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

Scorbolamid**
stosowany w objawach związanych 
z przeziębieniem lub grypą, 40 tabl.

Molekin
linia suplementów diety z witaminą D, D+K i Osteo
Molekin D3 2000 j.m. 60 tabl.
Molekin D3+K2 + MG B6 60 tabl.

Ibuprom Zatoki**
lek stosowany przy zapaleniu zatok, 
24 tabl. 

Bioaron System** 
wspomaga leczenie infekcji górnych 
dróg oddechowych, 200 ml

Flegamax**
lek o działaniu rozrzedzającym wydzielinę 
oskrzelową, co ułatwia jej usuwanie, 120 ml 

Olimp Cynkovir Immuno 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego, 30 tabl.

SUPLEMENT DIETY

Ibuprom Zatoki**
lek stosowany przy zapaleniu zatok, 
Ibuprom Zatoki**
lek stosowany przy zapaleniu zatok, 
Ibuprom Zatoki**
24 tabl. 

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
1799*

cena za 100 ml = 15.00 zł
2999*

cena za 100 ml = 23,33 zł
2799*

cena za opakowanie
1799*

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 

Olimp Cynkovir Immuno 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
Olimp Cynkovir Immuno 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
Olimp Cynkovir Immuno 
układu odpornościowego, 30 tabl.

SUPLEMENT DIETY

cena za 100 ml = 15.00 zł

99
cena za opakowanie
17

cena za opakowanie
1199*

od

cena za opakowanie
1399*

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

WALCZ Z PRZEZIĘBIENIEM

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\ SCORBOLAMID 40 TABL.** Scorbolamid® (Salicylamidum, Acidum ascorbicum, Rutosidum). Skład i postać: 1 tabletka drażowana . 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: ZF Polpharma S.A. IBUPROM ZATOKI 24 TABL.** Ibuprofen 200 mg, fenylefryny chlorowodorek 6,1 mg; tabletki drażowane Wskazania do stosowania: stosować doraźnie w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, 
bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen, fenylefryny chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci astmy oskrzelowej, kataru, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki; przyjmujących leki z grupy inhibitorów monoaminooksygenazy MAO (stosowanych w leczeniu niedociśnienia tętniczego oraz depresji) i w okresie do 14 dni od zaprzestania ich stosowania; z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwawieniem z przewodu pokarmowego; z przebytym w przeszłości, po zastosowaniu NLPZ, krwawieniem z przewodu 
pokarmowego lub perforacją; z krwawieniem wewnątrzczaszkowym lub innym rodzajem krwawienia; z ciężką niewydolnością wątroby, z ciężką niewydolnością nerek lub z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); z chorobą wieńcową; z nadciśnieniem tętniczym; z niewyjaśnionymi zaburzeniami hematologicznymi; ze skazą krwotoczną; z cukrzycą; z guzem chromochłonnym nadnerczy; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; z nadczynnością tarczycy; z rozrostem gruczołu krokowego. Produktu leczniczego nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia sp. z o.o. Bioaron C** Bioaron® System – syrop. 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych 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. Przeciwskazania: bezwzględne: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancje pomocniczą (sacharoza, 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, reumatoidialne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stęzenia immunoglubulin we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A. Tabcin trend**
kapsułki przeciw objawom grypy i przeziębienia 12 szt. Substancja czynna: Paracetamol, pseudoefedryny chlorowodorek, chlorfeniraminy maleinian. Dawka: 250 mg + 30 mg + 2 mg. Postać: Kapsułki miękkie. Wskazania: Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kichaniem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia. Przeciwwskazania: Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku, stwierdzona choroba układu oddechowego taka jak przewlekłe zapalenie oskrzeli czyli rozedma; jaskra, przerost prostaty, choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, stwierdzona ciężka niewydolność nerek lub wątroby; stwierdzony, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej; przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub do dwóch tygodni od zaprzestania ich stosowania, przyjmowanie AZT (zydowudyna), lub do dwóch tygodni od zaprzestania ich stosowania. W przypadku wątpliwości czy stosowany lek zawiera w swoim składzie MAO lub AZT, należy poradzić się lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 15 r.ż. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Neosine** Skład: 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Postać: Syrop Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować: - u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą - u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego 
we krwi. Podmiot odpowiedzialny Nowości Katalog produktowy Leki na receptę Leki bez recepty Suplementy diety Kosmetyki Wyroby medyczne Inne Strona głównaProduktyKatalog produktowyNeosine syrop Neosine syropDrukuj poprzedni następny Lek OTC- lek wydawany bez przepisu lekarza OpisNeosine to  lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym. Jest to pierwszy lek dostępny bez recepty, który zawiera znaną substancję inozyny pranobeks. Polecany jest dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Skład1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) Więcej informacjiPostać farmaceutycznaSyrop PrzeciwwskazaniaProduktu leczniczego nie należy stosować: - u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą - u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialnyA� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Sudafed** tabletki udrożniające zatkany nos 12 szt. Substancja czynna: Pseudoefedryny chlorowodorek. Dawka: 60 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Sudafed stosuje się w objawowym leczeniu 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: U pacjentów z nadwrażliwością na pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z ciężką chorobą 
wieńcową; u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; u pacjentów przyjmujących furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. GRIPEX MAX** 20 TABL. POWL. - USP 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.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 Schwalbacham Taunus, Niemcy. Vick/08/2012/1578/1247. Flegamax** Skład i postać: Każdy ml roztworu doustnego zawiera 50 mg karbocysteiny. 15 ml (1 miarka) roztworu doustnego zawiera 750 mg karbocysteiny. Wskazania: Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma S.A.

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

Vicks** 
maść stosowana w przypadku przeziębienia 
lub grypy, 100 g  

Diagnostic Econstellation 
inhalator kompresorowy, możliwość 
regulacji cząsteczek

Sudafed** 
udrożnia zatkany nos, łagodzi objawy 
zapalenia zatok, 12 tabl.

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

Tabcin** 
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 
który także udrażnia nos, 12 tabl.

NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU

Katar, ból głowy, złe samopoczucie? Czyżby dopadała 
cię infekcja? Nie możesz się jej poddać! Wystąpienie 
pierwszych objawów przeziębienia jest doskonałym 
momentem na działanie. Szybka reakcja pozwoli zgasić 
ognisko zakażenia w zarodku. Duża dawka paracetamolu 
upora się ze stanem zapalnym oraz zniweluje bóle głowy 
i mięśni. Griprex Max dzięki precyzyjnej sile działania 
i maksymalnym dawkom substancji aktywnych
(paracetamolu, pseudoefedryny i dekstrometorfanu). 
Kompleksowy skład Gripex® Max działa ze wzmocnioną 
siłą składników aktywnych, dlatego likwiduje nawet 
uciążliwe, nasilone objawy przeziębienia i grypy.

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
12399*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
2499*

Sterimar Baby 
to prawdziwa woda morska bogata w minerały i mikroele-
menty, polecany dzieciom w wieku od 0 do 3 lat,100 ml 

cena za 100 ml = 28.99 zł
2899*

cena za opakowanie
2299*

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.

ODPORNOŚĆ

SUPLEMENT DIETY

Gold Vit C
1000 Forte 
30 kapsułek 

Maksymalna dawka 
witaminy C w postaci 
PureWay-C®

Pełne zestawienie witamin z grupy B
zalecane w okresie intensywnego 
wysiłku intelektualnego, psychicznego
i fizycznego

300% dziennego zapotrzebowania
w 1 tabletce 

Wygodne stosowanie - 1 tabletka
dziennie

WITAMINA B
COMPLEX FORTE

www.naturell.pl
SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Oleofarm 
wybrane soki 490 ml - 1000 ml

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

60 kapsułek

SUPLEMENTY DIETY

Doppelherz 
Aktiv 
Tran na odporność 120 kaps.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Doppelherz 
Aktiv 
Na odporność 30 kaps.

Naturell Czosnek Max
wspiera odporność, serce i krążenie, 30 kaps. 

Estabiom 
Estabiom baby 5 ml

Estabiom 
Estabiom junior 20 kaps. SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
5299*

cena za opakowanie
649*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
3399*

cena za 100 ml = 779.8 zł
3899*

cena za opakowanie
2099*

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

cena za opakowanie
4299*

cena za 100 ml = 23.99 zł
2399*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
469*

cena za 100 ml = 94.39 zł
1699*

Xylorin**
aerozol, produkt leczniczy ,  stosowany w leczeniu objawowego 
zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, 18 ml

Xylorin, 550 μg/ml, aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). 
Wskazania do stosowania: Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. 
Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok 
przynosowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, 
nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe 
zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot 
odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Aspirin C**
20 tabl. mus.

ASPIRIN C 20 TABL musujące tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe do stosowania w przebiegu przeziębienia i grypy 20 szt. Substancja czynna: Kwas 
askorbinowy, kwas acetylosalicylowy. Dawka: 240 mg + 400 mg. Postać: Tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym 
i (lub) umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia 
i grypy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, skaza krwotoczna, choroba wrzodowa żołądka lub 
dwunastnicy, ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

cena za opakowanie
2999*

cena za 100 ml = 20.99zł
2099*

Active Med 
Sztyft do nosa wspomaga łagodzenie kataru, obrzęków nosa i zatkanego 
nosa. Ułatwia oddychanie, polecany w trakcie infekcji.

Actifed**
syrop 100 ml

Actifed 5 ml syropu zawiera 1,25 mg triprolidyny chlorowodorku, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku oraz 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku. 
Wskazania: Łagodzenie objawów towarzyszących stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, w  których korzystne jest podanie leku zmniejszającego 
przekrwienie błony śluzowej nosa, leku przeciwalergicznego oraz leku przeciwkaszlowego. Do stosowania u  dorosłych i  dzieci w  wieku od  7 lat. 
Przeciwwskazania: Wiek poniżej 7 lat; nadwrażliwość na  którykolwiek ze skadników leku lub akrywastatynę; ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niestabilna 
choroba wieńcowa; przyjmowanie obecnie lub przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; przyjmowanie furazolidonu; kaszel 
związany z astmą oskrzelową lub kaszel o charakterze produktywnym; niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia; ciężka niewydolność wątroby. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.
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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

APAP  50 TABL. Skład: paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania: bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne; 
gorączka, np. w  przebiegu przeziębienia lub grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na  którykolwiek składnik preparatu; ciężka niewydolność wątroby 
lub nerek, stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy 
methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

cena za opakowanie
2199*

Apap**
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 50 tabl. 

Ketonal® Active** 
20 kapsułek 

cena za opakowanie
2799*

**

VOLTAREN MAX Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel Wskazania do stosowania Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, 
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: • pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek 
skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń) • bólu pleców • ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli 
(p(powyżej 18 lat) • ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów Przeciwwskazania • znana nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu • u pacjentów, 
u których astma, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne • ostatni trymestr ciąży • u 
dzieci i młodzieży poniżej 14 lat Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2019 .

*działanie przeciwbólowe do 24 godzin przy aplikacji żelu co 12 godzin. 

ZAPOMNIJ O BÓLU NA CAŁY DZIEŃ I CAŁĄ NOC. 
UŻYWAJ RANO I WIECZOREM, 24 H BEZ BÓLU*

Voltaren Max
100 g cena za 100 g = 36, 99 zł

3699*
**

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.

LEK NA BIEGUNKĘ

BEZ POPIJANIA

DZIAŁA JUŻ PO 1 DAWCE*

DLA DOROSŁYCH  
I DZIECI OD 6 LAT

Lek przeciwbiegunkowy

*działanie przeciwbiegunkowe loperamidu zaobserwowano w ciągu jednej godziny po podaniu pojedynczej dawki 4 mg (2 tabletki).
Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Produkt Imodium Instant jest wskazany w: - objawowym leczeniu ostrej 
i przewlekłej biegunki, - objawowym leczeniu ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego u osób dorosłych (od 18 roku życia) po uprzednim zdiagnozowaniu tej 
choroby przez lekarza. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich 
konsystencji. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia 
zasadniczego u pacjentów: z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; z bakteryjnym zapaleniem 
jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia 
brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki lekiem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot 
odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.  PL-IM-2000002

**
odod

cena za opakowanie
1199*

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.

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.

cena za opakowanie
1899*
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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

Numer 1
wśród multiwitamin dla kobiet

Zestaw witamin 
i składników mineralnych 
skomponowany specjalnie 
dla kobiet

Czas na siłę kobiecości

 Źródło: dane IMS PharmaScope, MAT/03/2018, kategoria 04A1C, sprzedaż ilościowa do pacjenta

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

cena za opakowanie
3599*

cena za opakowanie
1499*

cena za 100 ml = 14.50 zł
2899*

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
7999*

cena za opakowanie
11999*

FEMIBION 3 
KARMIENIE PIERSIĄ,  
28 TABL.+ 28 KAPS.

FEMIBION 2 CIĄŻA,  
56 TABL. + 56 KAPS.

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.

cena za opakowanie

A

cena za opakowanie
4199*
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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.

ZDROWE DZIECKO

1. Poland Medical Prescription Data OTC 2019/Q2; CHC: O1B2 NASAL DECONGESTANTS, 
Proj. RX MAT/6/2019, © 2019 IQVIA and its affiliates All rights reserved.

Skrócona informacja o leku Nasivin® Kids. Skład i postać farmaceutyczna: aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 
0,25 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 1 dawka aerozolu o objętości 45 µl zawiera 11,25 µg oksymetazoliny chlorowodorku.
Wskazania do stosowania: obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym 
zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu 
trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. Przeciwwskazania: suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca), 
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; w poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po 
uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) 
i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry 
z zamkniętym kątem przesączania, ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, 
nadciśnienie tętnicze), guz chromochłonny nadnerczy, zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca). Podmiot 
odpowiedzialny: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy (poprzednio: Merck 
Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy). Opracowano na podst. ChPL z dn. 18.06.2019 r.   

NAJCZĘŚCIEJ 
wybierany na katar 
u dzieci w Polsce1
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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. 

cena za 100 ml = 219.90 zł
2199*

Lizaki dla dzieci
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam 
na koncentrację i odporność,
truskawkowy, ananasowy

cena za opakowanie
299*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

Compli� ora to kompleksowe wsparcie mikro� ory dla całej 
rodziny, ze szczególną troską skierowaną ku najmłodszym.

XXXXXXXX
 to kompleksowe wsparcie mikro� ory dla całej 

cena za 100 ml = 439.80 zł
2199*

Compli� oraCompli� ora to kompleksowe wsparcie mikro� ory dla całej 
cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
2599*

od

Apap Junior**
250 mg 10 sasz.

cena za opakowanie
2099*

cena za 100 ml = 22.34 zł
1899*

Apap** 
dla dzieci Forte
85 ml

cena za 100 ml = 21.99 zł
3299*

Ibuprom** 
dla dzieci Forte
150 ml

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.
IBUPROM DLA DZIECI FORTE**. 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.

Aspirator do nosa
Odpowiedni dla dzieci od 1 dnia życia. 

cena za opakowanie
1999*

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.

ZDROWIE I WITALNOŚĆ

Heviran Comfort**
leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy, 25 tabl.

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
4499*

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*

cena za opakowanie
4999*

HEVIRAN COMFORT
Skład i postać: Każda tabletka zawiera 200 mg acyklowiru. Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. Wskazania: 
Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. 
Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u  pacjentów, u  których w  przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem 
opryszczki pospolitej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. 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. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2018.05.10

SUPLEMENT DIETY

Pharmovit wit. C 1000 mg
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego, 60 kaps.

cena za opakowanie
2999*

Pełne zestawienie witamin z grupy B
zalecane w okresie intensywnego 
wysiłku intelektualnego, psychicznego
i fizycznego

300% dziennego zapotrzebowania
w 1 tabletce 

Wygodne stosowanie - 1 tabletka
dziennie

WITAMINA B
COMPLEX FORTE

www.naturell.pl
SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1349*
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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.

ZDROWE CIAŁO

Atopis
płyn do mycia 
twarzy i ciała 
500 ml

cena za 100 ml = 6.00 zł
2999*

cena za 100 ml = 14.00 zł
3499*

cena za 100 ml = 24.99 zł
2499*

cena za 100 ml = 17.99 zł
2699*

Atopis
szampon 
z olejem 
konopnym 
250 ml

Atopis
hydro-control 
krem do twarzy 
i ciała 100 ml

Atopis
pianka 
do mycia 
twarzy i ciała 
150 ml

cena za 100 ml = 41.65 zł
2499*

cena za 100 ml = 49.98 zł
2999*

cena za 100 ml = 38.32 zł
2299*

Scholl
krem nawilżający 
do stóp i paznokci 60 ml

Scholl
krem regenerujący 
do suchej skóry 60 ml

Scholl
krem na popękane 
pięty 60 ml

cena za 100 ml = 69.98 zł
2799*

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*

**  

A-Cerumen
preparat do hiegieny uszu, 40 ml

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*

Durex
prezerwatywy, 
16 szt. - 18 szt.

Durex 
Invisible
prezerwatywy, 16 szt. 

Durex
żele intymne, 
200 ml

cena za 100 g= 64,98 zł
2599*

cena za 100 ml = 14.00 zł
2799*

cena za opakowanie
5999*

odod
cena za opakowanie
5399*
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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

cena za 1 szt.
14299*

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

Microlife B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny
1 szt.

cena za 1 szt.
21299*

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

cena za 1 szt.
10999*

WHITEWAY JET 3000
bezprzewodowy irygator dentystyczny 1 szt.

cena za 1 szt.
19199*

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
4399*

cena za opakowanie
7499*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
4299*

cena za opakowanie
8599*

cena za opakowanie
4899*

13699*

cena za 1 szt.

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

Starazolin Hydrobalance 
długotrwałe nawilżenie do suchych 
i zmęczonych oczu, 2x5 ml

cena za 100 ml = 249.99 zł
1999*

Hayne Mist 
płyn zapobiegający parowaniu szkieł 
okularowych, 15 ml 

cena za 100 ml = 66,60 zł
999*

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

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

cena za 1 szt.

20999*

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

20999

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

209
cena za 1 szt.
13999*

WHITE WAY
szczoteczka soniczna pulsar 1 szt.

cena za 1 szt.
4499**
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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.

INOVOX EXPRESS  24 PAST.** 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg Lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Łagodzenie bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze 
względu na zawartość lidokainy produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. 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.
SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI 0,05% 10ml Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę 
ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: 
McNeil Products Limited.

cena za opakowanie
1799*

cena za 100 ml = 189.00 zł
1599*

cena za 60 tabl. = 00.00

0000

Wspiera wątrobę, wspomaga 
trawienie.

PRODUCENT: Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, infolinia: 800 800 178, www.colfarm.pl

Karczoch

SUPLEMENTY DIETY

cena za 60 tabl. = 00.00

0000

Korzystnie wpływa na metabolizm 
węglowodanów.

Morwa Biała forte

cena za 60 tabl. = 00.00

0000

Wspomaga naturalną regenerację 
i ochronę  wątroby.

Ostropest Plamisty 80 mg

Zioła w tabletkach

ZDROWIE Z NATURY

0000

* 1599*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
2299*

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. 

odInovox Express** 
pastylki do ssania na gardło, różne smaki, 
24 past. 

Sudafed Xylospray**
HA udrożnia nos i nawilża błonę śluzową nosa, 
wariant dla dorosłych lub dzieci (0,05%), 10 ml

health-watch.pl


