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Theraflu Total Grip**

Apap**

Aspirin C**

99*

lek stosowany do krótkotrwałego leczenia
objawów przeziębienia, dreszczy oraz
grypy, 16 tabl.

99*

lek przeciwbólowy
i przeciwgorączkowy, 50 tabl.

99*

cena za opakowanie

lek przeciw objawom przeziębienia i grypy,
20 tabl. mus.

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: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Leki OTC. 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. 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. THERAFLU TOTAL GRIP** 16 KAPS. Każda kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg
chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady fenylefryny) oraz 100 mg gwajafenezyny. Kapsułki twarde. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu
z odkrztuszaniem. Produkt Theraflu Total Grip jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, guz chromochłonny
nadnerczy. Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki
psychostymulujące podobne do amfetaminy.Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

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

przeznaczony do stosowania w bólu o dużym nasileniu i gorączce, 20 tabl.
Pyralgina. Skład i postać: 1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód. 1 tabletka
zawiera 34,5 mg (1,5 mmol) sodu. Tabletki barwy białej lub prawie białej, podłużne, obustronnie wypukłe. Wskazania: Ból różnego pochodzenia o dużym
nasileniu, gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol, inne
pochodne pirazolonu i pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (szczególnie u pacjentów, u których
po zastosowaniu któregoś z tych leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Pacjenci z rozpoznanym zespołem
astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy
reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami)
oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość). Ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa.
Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Stosowanie leków z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon,
propyfenazon). Trzeci trymestr ciąży. 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: 2019.07.30
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Rutinoscorbin**
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Sinupret**

150 tabl.

RUTINOSCORBIN 150 TABL. Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane1 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

**

stosowany w ostrych i przewlekłych stanach
zapalnych zatok, 50 tabl.
Sinupret®, tabletki drażowane, krople doustne. Produkt złożony. Wskazania: Wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok. Produkt
jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy i nadkwasota
żołądka. Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o.
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MAX Cynk
Wspomaga zdrowie skóry, mocne paznokcie i włosy.
Wzmacnia odporność. Zawiera cynk organiczny.

SUPLEMENT DIETY

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

lżej trawisz

KRE-2020-0020
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Działa przeciwbiegunkowo po 1 dawce*
Leczy objawy biegunki w zespole jelita drażliwego.**

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania i 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.
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Ibuprom RR**
400 mg, 48 tabl.

Ibuprofen 400 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu w tym: bóle głowy,
migrena, bóle zębów, bóle mięśniowo-stawowe, bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie, gorączka w przebiegu przeziębienia
i grypy. Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą
produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały
kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka
i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością
wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w III trymestrze ciąży; przyjmujących jednocześnie inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Podmiot odpowiedzialny: US
Pharmacia Sp. z o.o.`
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Voltaren Max Żel**
2%, 100 g

VOLTAREN MAX ŻEL 2% 100 G. 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 (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których napady astmy, 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.XII.2015

** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
health-watch.pl
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NO-SPA Max**

Biotebal Max**

80 mg, 20 tabl.

na nasilone objawy niedoboru biotyny, 30 tabl.
BIOTEBAL MAX 10 MG 30 TABL. Skład i postać: Każda tabletka zawiera 10 mg biotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza
jednowodna. Każda tabletka zawiera 107,8 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Leczenie niedoboru biotyny z takimi objawami jak:
wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu, po wykluczeniu
przez lekarza innych przyczyn. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku BIOTEBAL MAX nr: 25865 wydane przez MZ.
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: 2020.05.

NO-SPA Max** tabletki o działaniu rozkurczowym 20 szt. Substancja czynna: drotaweryny chlorowodorek (Drotaverini hydrochloridum).Dawka: 80 mg.
Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem
pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; stany skurczowe mięśni
gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne
parcie na mocz. Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie i z pożądanym skutkiem: w stanach skurczowych mięśni gładkich
przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych
wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach
ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu; w napięciowych bólach głowy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek
substancję pomocniczą; ciężka niewydolność wątroby, nerek, niewydolność krążenia; blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia; nie stosować
u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu
Rejestracji PLWMiPB nr: 18409. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. (22) 2800000.

41

99*

od

cena za 100 ml = 7,00 zł

26

99*

cena za opakowanie

**
Multisanostol**
syrop, 600 g

MULTI-SANOSTOL x 600 g, syrop.
Wielowitaminowy preparat dla dzieci (od 1 roku życia), z dodatkiem wapnia, syrop, produkt złożony. Wskazania: zapobieganie i leczenie niedoborów
witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, utrata apetytu, skłonność do częstych infekcji, okres wzrostu i rozwoju, stany
wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie, obniżona zdolność koncentracji, okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz
antybiotykoterapii, w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu. Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1 roku życia, a także młodzieży
i dorosłym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone
wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria), zwiększone stężenie Wit. A lub D (hiperwitaminoza A lub D). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi
zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni
przyjmować tego produktu. Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

20

99*

cena za 100 ml = 209,90 zł

16

99*

cena za opakowanie

2

99*

cena za opakowanie

Lizaki dla dzieci

Zdrowy Lizak Mniam-Mniam na koncentrację
i odporność, truskawkowy, ananasowy

Ibuvit D 600
SUPLEMENT DIETY

krople doustne, 10 ml
but. z pompką dozującą

Ibuvit D

1000, 30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4

AKTYWNOŚĆ I DOBRA FORMA

43

13

99*

99*

cena za opakowanie

cena za opakowanie

Magvit B6**

Ginkofar**

stosowany w leczeniu następstw niedoboru magnezu
i/lub witaminy B6, 50 tabl.

60 tabl.

MAGVIT x 50 tabl. Skład: 1 tabletka zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6. Wskazania:
Wskazania: Preparat profilaktycznie stosuje się: w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, podczas
nasilonej pracy umysłowej i fizycznej, w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach
snu. Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot
odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

28

BIOTEBAL MAX 10 MG 30 TABL. Skład i postać: Każda tabletka zawiera 10 mg biotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.
Każda tabletka zawiera 107,8 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Leczenie niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie włosów,
zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku BIOTEBAL MAX nr: 25865 wydane przez MZ. 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: 2020.05.

8

99*

cena za opakowanie

49*

cena za opakowanie

Vigor Up!

Witaminy i minerały z naturalną energią w formie tabletek
do połykania. W słoiczku znajdziesz 30 tabletek - na każdy
dzień miesiąca.

SUPLEMENT DIETY

37

SlimStrong
30 tabl.

SUPLEMENT DIETY

49

99*

99*

cena za opakowanie

cena za 100 ml = 5,00 zł

Maxon Active**
lek na erekcję, 4 tabl.

Maxon Active,, 25 mg, tabletki. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Sildenafilum. Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej:
1 tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania do stosowania: do stosowania u dorosłych
mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego
działania produktu leczniczego MAXON ACTIVE niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan
nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak
azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową,
takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych
do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami
układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy MAXON ACTIVE jest przeciwwskazany
u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang.
Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor
PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie
krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak
retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych
pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

Biovital Zdrowie Plus
płyn, 1 l

SUPLEMENT DIETY

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

7999

*

43

99*

cena za opakowanie

Nicorette**

wybrane preparaty ułatwiające zerwanie z nałogiem palenia

cena za opakowanie

NICORETTE COOLMINT TABLETKI DO SSANIA 2 MG 20 TABL. Tabletki do ssania NICORETTE® CoolmintKażda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny
(w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu
nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę
możliwości Tabletki do ssania NICORETTE® Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących
w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci
w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE FRESHMINT 2 MG 105 GUM Jedna guma
do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych
poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE 4 mg x 105 gum NICORETTE CLASSIC GUM Jedna guma
do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia
od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących
po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot
odpowiedzialny: McNeil AB.

Codzienna higiena
wrażliwych powiek
Płyn micelarny

Dobrze tolerowany płyn micelarny do codziennej pielęgnacji i oczyszczania okolic oczu.
Blephasol® delikatnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, pyłki, brud, zaschnięta wydzielinę, resztki kosmetyków i makijaż, nie podrażniając oczu i nie uszkadzając skóry.
Działa kojąco i odświeżająco. Płyn nie jest tłusty i nie wymaga spłukiwania po użyciu.
Polecany szczególnie dla osób o wrażliwej skórze, z tendencją do podrażnień lub odczuwających dyskomfort ze strony oczu oraz osób noszących soczewki kontaktowe.
Opakowanie zawiera 100 ml płynu. Dystrybutor: Thea Polska Sp. z o.o.

cena za 100 g = 44.27 zł

30

23

COREGA Super Mocny

Sachol Aftigel

99*

99*

cena za 100 ml = 199.92 zł

sprzyja leczeniu aft oraz łagodzi bolesne objawy, 12 ml

delikatnie miętowy, krem do protez, 70 g

WYRÓB MEDYCZNY

11

99*

cena za opakowanie

23 23 19 28
99*

cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

Papermints Cool Caps

18 kaps.
Kapsułki miętowe bez cukru to preparat przeznaczony do stosowania
w celu odświeżenia oddechu.

** 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.
6

SPRZĘT MEDYCZNY

109

136

99*

99*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

Microlife A2 Basic

ciśnieniomierz automatyczny, 90 wyników,
pomiar przy nieregularnym pulsie, 1 szt.

139

Microlife NEB 400

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

ciśnieniomierz automatyczny, 1 szt.

123

219

Diagnostic Econstellation

DR CHECK FC500

99*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

Microlife NEB 200

Microlife B3 AFIB

99*

99*

cena za 1 szt.

Diagnostic PRO AFIB

cena za 1 szt.

ciśnieniomierz automatyczny, naramienny
z zasilaczem, 1 szt.

142

99*

212

cena za 1 szt.

Diagnostic S-500

ciśnieniomierz automatyczny
z detektorem arytmii, 1 szt.

187

99*

99*

inhalator o wysokiej wydajności, dla całej rodziny.
W zestawie maseczki, ustnik, filtry oraz aplikator,1 szt.

cena za 1 szt.

inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

termometr bezkontaktowy na podczerwień, 1 szt.

9

35

99*

99*

cena za 100 ml = 359.90 zł

cena za 100 ml = 66,60 zł

Hayne Mist

Starazolin Hydroforte**

płyn zapobiegający parowaniu szkieł
okularowych, 15 ml

nawilżające krople do oczu, 10 ml

121

72

99*

49

99*

FUTURO DWUSTRONNY STABILIZATOR
NADGARSTKA Z SZYNĄ (CZARNY)
ROZM.UNIWERSALNY

cena za opakowanie

77

99*

cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

cena za opakowanie

Futuro™ Opaska Futuro™
Futuro™
Stabilizator
Futuro™ Dwustronny
Futuro™
Dwustronny
Futuro™
Dwustronny
Futuro™ Opaska
Futuro™
Futuro™ Stabilizator
Futuro™ Opaska
Futuro™ Dwustronny
Futuro™
Futuro™ OpaskaFuturo™
Futuro™
Stabilizator
stabilizującaRegulowana
stawu
łokciowegostabilizująca
stabilizatorstabilizująca
Regulowana
opaska
stabilizator
stabilizator
opaska
Regulowana opaska
stawu łokciowego
stabilizująca
stabilizator
Regulowana opaska
stawu
łokciowego
na kolano, Basic
Sport staw
skokowy
z wkładką
nadgarstka
z szyną
na kolano,
nadgarstka
Basic
Sport
z szynąstawna
skokowy
kolano, Basic Sport
z wkładką
staw skokowy
nadgarstka z szyną na kolano, nadgarstka
Basic Sport z szyną
staw skokowy
z wkładką
(czarny) rozmiar uniwersalny

rozmiar regulowany
rozmiar
M/LS/M/L
rozmiar S/M/L rozmiar S/M/L rozmiar regulowany
rozmiar
rozmiar S/M/L

rozmiar regulowany
rozmiar
rozmiar
S/M/L
M/L

Futuro™ Dwustronny

Futuro™

Futuro™ Opaska

Futuro™ Stabilizator

rozmiar S/M/L

rozmiar regulowany

rozmiar S/M/L

rozmiar M/L

rozmiar rozmiar
S/M/L regulowany

rozmiar M/L
rozmiar S/M/L

Futuro™ Stabilizator
stawu łokciowego
z wkładką
rozmiar M/L

stabilizator
Regulowana opaska
stabilizująca
łokciowego
** Przed
użyciem zapoznaj
się z ulotką,
którastawu
zawiera
wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
nadgarstka z szyną na kolano, Basic Sport staw skokowy
z wkładką
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż
każdyFuturo™
lek niewłaściwie
zagraża
Twojemu
życiuOpaska
lub zdrowiu.
Futuro™stosowany
Dwustronny
Futuro™
Futuro™
Futuro™ Stabilizator
Dwustronny
Futuro™
Futuro™
Opaska
Futuro™
Stabilizator
Futuro™
Dwustronny
Futuro™
Futuro™
Opaska
Futuro™
Stabilizator

stabilizator
Regulowana
opaska
stabilizująca
stabilizator
Regulowana
opaska
stabilizująca
stawu łokciowego stawu łokciowego
stabilizator
Regulowana opaska
stabilizująca
stawu łokciowego
nadgarstka
z szyną
na kolano,
Sport staw zskokowy
z wkładką
z szyną
na kolano,
Basic
Sport
stawBasic
wkładką
nadgarstka z szynąnadgarstka
na kolano,
Basic
Sport
staw
skokowy
zskokowy
wkładką
rozmiar S/M/L

health-watch.pl

S/M/L
rozmiar
S/M/L
rozmiar
regulowany
rozmiar
regulowany rozmiar
rozmiar
S/M/L

rozmiarrozmiar
regulowany
S/M/LM/L
rozmiar

rozmiar
S/M/LM/L
rozmiar

7

rozmiar M/L

STREFA PREMIUM

17

13

16

cena za 100 ml = 14,15 zł

13

Flegamina**

Flegamina**

Flegamina Junior**

Flegamina**

Skład: 5ml syropu zawiera substancję czynną 4mg bromoheksyny chlorowodorku
oraz substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący 70%, glicerol,
propylu parahydrokybenzoesan (E 216), lewomentol, aromat eukaliptusowomiętowy, etanol 96%, kwas solny stężony, błękit patentowy (E 131), kurkuma
(E 100), woda oczyszczona. Wskazania: Ostre i przewlekłe choroby dróg
oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania
śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość (uczulenie) na bromoheksynę lub
którąkolwiek inną substancje leku; nietolerancja niektórych cukrów. Nie
stosować u dzieci poniżej 7. lat (lek zawiera alkohol). Nie zaleca się stosowania
w pierwszym trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Kobiety
w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny skonsultować
się z lekarzem. Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka
i dwunastnicy, w przypadkach ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.
Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn
ze względu na możliwość wystąpienia senności lub bólu i zawrotów głowy.

Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml syropu Flegaminy o smku
miętowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku
(Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania:
Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające
z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na bromoheksynę lub
którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci
poniżej 7 lat, gdyż preparat zawiera alkohol. Podmiot
odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa;

Skład: 5ml syropu zawiera substancję czynną - 2 mg chlorowodorku
bromoheksyny, substancje pomocnicze - kwas cytrynowy
jednowodny, glukoza, metylu parahydroksybenzoesan, aromat
truskawkowy, koszenila w postaci 7,5% Wskazania: Choroby
oskrzeli z gęstą, nadmiernie lepką wydzieliną, przewlekłe zapalenie
oskrzeli, mukowiscydoza, niedodma w wyniku zamknięcia
oskrzeli przez śluz, powikłania płucne po operacjach i w przebiegu
anestezji, po zabiegach diagnostycznych na drzewie oskrzelowym.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na lek. Ostrożnie w chorobach
z nadreaktywnością oskrzeli, chorobie wrzodowej. Nie należy
stosować leku w 1 trymestrze ciąży.

Substancją czynną syropu Flegamina o smaku malinowym
jest bromoheksyny chlorowodorek. Pozostałe składniki to:
kwas cytrynowy jednowodny, glukoza jednowodna, glicerol,
propylu parahydroksybenzoesan, koszenila, aromat malinowy,
etanol 96%, woda oczyszczona. Wskazania: Syrop o smaku
malinowym Flegamina przeznaczony jest do stosowania
w przypadku ostrych i przewlekłych chorób dróg oddechowych,
przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję zawartą w leku;
nietolerancji niektórych cukrów. Nie należy stosować u dzieci
poniżej 7. roku życia, ze względu na zawartość alkoholu nie
zaleca się stosowania w pierwszym trymestrze ciąży oraz
w okresie laktacji (przed ewentualnym zastosowaniem
konieczna jest konsultacja lekarska). Podmiot odpowiedzialny:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113
Warszawa

99*

cena za 100 ml = 14,99 zł

syrop o smaku miętowym bez cukru, 120 ml

18

99*

cena za opakowanie

49*

cena za 100 ml = 11,24 zł

syrop o smaku miętowym, 120 ml

Ketonal® Active**
lek przeciwbólowy, 20 kaps.

99*

syrop o smaku truskawkowym, 120 ml

od

24

99*

cena za opakowanie

49*

cena za 100 ml= 11,24 zł

syrop o smaku malinowym, 120 ml

Strepsils Intensive**

działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie w leczeniu
bólu gardła, 24 tabl.
(dostępna również wersja bez cukru)

KETONAL® ACTIVE Postać: kapsułki twarde, 50 mg. 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 anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego
w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.
STREPSILS INTENSIVE 24 TABL. Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą
produktu leczniczego, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po innych NLPZ, u pacjentów przyjmujących inne NLPZ, w tym COX-2, u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, a także w III trymestrze ciąży oraz z ciężką niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

** 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.
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