
** 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:

Leki i suplementy pomocne
w walce z przeziębieniem

Leki i suplementy dopasowane
do potrzeb twojego dziecka

str. 2

str. 8

lek o działaniu 
przeciwwirusowym 
i immunostymulującym, 
20 - 50 tabl. 

cena za opakowanie
2499*

od

GROPRINOSIN** 500 mg 20 tabl. (Inosinum pranobexum). Skład: Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Owalne, barwy białej do kremowej, obustronnie wypukłe tabletki. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry 
twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska 
Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. POLOPIRYNA COMPLEX** 12 sasz. Skład i postać: Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Każda saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu co odpowiada 8,21 mg fenylefryny, 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Wskazania: Kompleksowe leczenie objawów 
przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka; dreszcze; ból gardła; bóle mięśniowe i kostno-stawowe; bóle głowy (m.in., spowodowane zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i ograniczenia jego drożności); obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa; nadmierna wydzielina śluzowa z nosa; kichanie; łzawienie z oczu. Przeciwwskazania: Produktu 
nie należy stosować w następujących przypadkach: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od przyjęcia 
kwasu acetylosalicylowego; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs; astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne 
napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej); ciężka niewydolność 
wątroby i (lub) nerek; ciężka niewydolność serca; zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemo� lia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna); niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na mielotoksyczność; 
u dzieci w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye a; okres ciąży i karmienia piersią; choroba sercowo-naczyniowa, nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; jaskra zamkniętego kąta przesączania; nadczynność tarczycy; przerost gruczołu krokowego; chromochłonny guz nadnerczy; u pacjentów przyjmujących inhibitory 
monoaminooksygenazy (MAO) lub w czasie 14 dni od zakończenia terapii MAO. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2015.07.22. 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.

Groprinosin**

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

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

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
2199*1313

Lactovirina
zawiera cynk oraz laktoferynę, które 
wpływają na zwiększenie odporności 
organizmu, 15 tabl. SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2999*



WALCZ Z PRZEZIĘBIENIEM

** 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.

VICKS VAPORUB** maść stosowana w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła 100 g. Substancja czynna: Olejek eukaliptusowy, lewomentol, olejek terpentynowy, kamfora. Wskazania: Vicks VapoRub jest maścią stosowaną w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania („zatkanego nosa”). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku; czynna astma oskrzelowa lub inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter&Gamble GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50, 
D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy. Vick/08/2012/1578/1247. XYLOGEL 0,1%** (Xylometazolini hydrochloridum). Skład i postać: 1 g żelu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku; substancja pomocnicza benzalkoniowy chlorek, roztwór; żel do nosa. Wskazania do stosowania: Leczenie pomocnicze: ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego w celu udrożnienia trąbki słuchowej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu; nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających 
z odsłonięciem opony twardej; zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. FLAVAMED** 15 mg/5 ml. SKŁAD:1 miarka (5 ml) syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 łyżka miarowa (5 ml) syropu zawiera 1,75 g sorbitolu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Syrop. Przezroczysty, bezbarwny do jasnobrązowego roztwór o zapachu malinowym. Wskazania do stosowania: Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza Podmiot Odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 12512489 Berlin, Niemcy Aktualizacja: 07.2016. Informacja naukowa: Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00. CHLORCHINALDIN** Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg sacharozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w  pleśniawkach, 
w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7. Data przygotowania: 08.2017. 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 substancję pomocniczą. Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych  innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakteryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2016 HEVIRAN COMFORT** 25 tabl. 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. URGO OPRYSZCZKA**  URGO Filmogel® Opryszczka to leczniczy opatrunek w płynie, który: • Leczy opryszczkę w każdej fazie • Zmniejsza ból, swędzenie i pieczenie • Izoluje zmienione miejsca i ogranicza zakażenie • Skraca czas trwania opryszczki • Działa już od pierwszych oznak opryszczki • Jest wodoodporny i niewidoczny – można na niego nałożyć makijaż. Badanie kliniczne PRODERM Nr 3103071-P°17/18. Od 6 roku życia. Butelka o poj. 3ml.  Wyrób medyczny. Dystrybutor: 
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.  GYNOXIN UNO** 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. TANTUM ROSA** proszek do sporządzenia roztworu, 0,6 g, 10 saszetek. Skład: Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej benzydamini hydrochloridum (chlorowodorek benzydaminy), 53,2 mg/g. Wskazania: Tantum Rosa stosuje się dopochwowo oraz na błonę śluzową zewnętrznych narządów płciowych. Lek stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów, takich jak: ból, pieczenie, świąd, zaczerwienienie, upławy, obrzęk w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Te dolegliwości i objawy występują w konsekwencji zapalenia sromu i pochwy, zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia (np. zakażenia, podrażnienia mechaniczne), również po chemio- i radioterapii. Lek stosuje się również w pro� laktyce przed- i pooperacyjnej 
w ginekologii, a także do łagodzenia dolegliwości sromu w okresie połogu.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji leku. Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska sp. z o. o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy. PROCTO-GLYVENOL** Skład: 1 g kremu zawiera: substancje czynne: tribenozyd 50 mg, chlorowodorek likokainy 20 mg ,substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian, makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, para� na ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol 70% niekrystalizujący, kwas stearynowy, woda 
oczyszczona. Działanie: Lek działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwświądowo. Wskazania: Leczenie zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Podmiot Odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

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

cena za opakowanie
3499*

Chlorchinaldin VP** 
do stosowania miejscowego w zakażeniach jamy 
ustnej, dziąseł, gardła i w pleśniawkach, 20 tabl.

cena za opakowanie
1299*

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

ROZWIĄZANIE NA MOKRY KASZEL 
– GAMA PRODUKTÓW FLAVAMED
Jak działa Flavamed®? 
Produkty Flavamed® należą do grupy leków przeciwkaszlowych i przeciwprzeziębieniowych, są stosowane 
w leczeniu mokrego kaszlu, związanego z chorobami płuc i oskrzeli. Zawierają one substancję czynną 
ambroksol, który rozrzedza gęsty śluz dzięki czemu można go łatwiej odkrztusić. Ambroksol jest substancją 
przebadaną klinicznie i dobrze tolerowaną. Jest pochodną indyjskiego krzewu Adhatoda vasica, który 
od kilkuset lat jest stosowany w Indiach w celach medycznych.

Kiedy produkty Flavamed® zaczynają działać?
Ambroksol, substancja czynna zawarta w produkcie Flavamed®, zaczyna działać po około 30 minutach. 
Rozrzedza on zalegający śluz sprawiając, że staje się on bardziej płynny. Pomaga również w wydalaniu 
śluzu z dróg oddechowych ułatwiając jego odkrztuszanie.

Wskazania do leczenia produktami Flavamed®
Produkty Flavamed® są stosowane w leczeniu mokrego kaszlu (przebiegającego z odkrztuszaniem 
wydzieliny), który jest związany z ostrą lub przewlekłą chorobą płuc i drzewa oskrzelowego. Flavamed® 
jest dostępny w postaci: syropu, roztworu doustnego, tabletek i tabletek musujących.

Więcej dowiesz się  na: � avamed.pl

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

Xylogel 0,1 %**
produkt leczniczy łagodzący katar 
i zmniejszający ilość wydzieliny, 10 g

Flavamed**
stosowany w leczeniu mokrego kaszlu związanego 
z chorobami płuc i oskrzeli, 10-20 tabl.; 100 ml

Max Vita C 1000 
to wysokiej jakości suplement diety zawierający 
1000 mg witaminy C w 1 kapsułce, 15 kaps. 

Diagnostic Pro Mesh
inhalator siateczkowy, 1 szt.

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
499*

cena za opakowanie
20699*

cena za opakowanie
1799*

od

Noson

cena za opakowanie
2699*
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Więcej dowiesz się na health-watch.pl

ZDROWIE KOBIETY

** 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.

VICKS VAPORUB** maść stosowana w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła 100 g. Substancja czynna: Olejek eukaliptusowy, lewomentol, olejek terpentynowy, kamfora. Wskazania: Vicks VapoRub jest maścią stosowaną w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania („zatkanego nosa”). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku; czynna astma oskrzelowa lub inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter&Gamble GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50, 
D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy. Vick/08/2012/1578/1247. XYLOGEL 0,1%** (Xylometazolini hydrochloridum). Skład i postać: 1 g żelu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku; substancja pomocnicza benzalkoniowy chlorek, roztwór; żel do nosa. Wskazania do stosowania: Leczenie pomocnicze: ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego w celu udrożnienia trąbki słuchowej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu; nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających 
z odsłonięciem opony twardej; zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. FLAVAMED** 15 mg/5 ml. SKŁAD:1 miarka (5 ml) syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 łyżka miarowa (5 ml) syropu zawiera 1,75 g sorbitolu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Syrop. Przezroczysty, bezbarwny do jasnobrązowego roztwór o zapachu malinowym. Wskazania do stosowania: Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza Podmiot Odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 12512489 Berlin, Niemcy Aktualizacja: 07.2016. Informacja naukowa: Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00. CHLORCHINALDIN** Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg sacharozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w  pleśniawkach, 
w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7. Data przygotowania: 08.2017. 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 substancję pomocniczą. Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych  innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakteryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2016 HEVIRAN COMFORT** 25 tabl. 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. URGO OPRYSZCZKA**  URGO Filmogel® Opryszczka to leczniczy opatrunek w płynie, który: • Leczy opryszczkę w każdej fazie • Zmniejsza ból, swędzenie i pieczenie • Izoluje zmienione miejsca i ogranicza zakażenie • Skraca czas trwania opryszczki • Działa już od pierwszych oznak opryszczki • Jest wodoodporny i niewidoczny – można na niego nałożyć makijaż. Badanie kliniczne PRODERM Nr 3103071-P°17/18. Od 6 roku życia. Butelka o poj. 3ml.  Wyrób medyczny. Dystrybutor: 
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.  GYNOXIN UNO** 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. TANTUM ROSA** proszek do sporządzenia roztworu, 0,6 g, 10 saszetek. Skład: Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej benzydamini hydrochloridum (chlorowodorek benzydaminy), 53,2 mg/g. Wskazania: Tantum Rosa stosuje się dopochwowo oraz na błonę śluzową zewnętrznych narządów płciowych. Lek stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów, takich jak: ból, pieczenie, świąd, zaczerwienienie, upławy, obrzęk w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Te dolegliwości i objawy występują w konsekwencji zapalenia sromu i pochwy, zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia (np. zakażenia, podrażnienia mechaniczne), również po chemio- i radioterapii. Lek stosuje się również w pro� laktyce przed- i pooperacyjnej 
w ginekologii, a także do łagodzenia dolegliwości sromu w okresie połogu.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji leku. Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska sp. z o. o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy. PROCTO-GLYVENOL** Skład: 1 g kremu zawiera: substancje czynne: tribenozyd 50 mg, chlorowodorek likokainy 20 mg ,substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian, makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, para� na ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol 70% niekrystalizujący, kwas stearynowy, woda 
oczyszczona. Działanie: Lek działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwświądowo. Wskazania: Leczenie zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Podmiot Odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

Iladian 
produkty do higieny intymnej

cena za opakowanie
1799*

od

Procto-Glyvenol** 
to lek na hemoroidy, 
10 szt.; 30 g

URGO Opryszczka** 
leczenie i ochrona nadżerek i objawów 
opryszczki wargowej, 3 ml

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

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

LECZENIE INFEKCJI INTYMNYCH
Infekcje intymne to bardzo częsta i uciążliwa kobieca przypadłość, która może mieć podłoże bakteryjne, 
grzybicze lub mieszane. Większość infekcji ma charakter przewlekły i niestety powracający, dlatego tak 
ważne jest, aby działać szybko i skutecznie. 
Poznaj gamę produktów Iladian : Iladian to suplement, który może być stosowany przez kobiety, które 
chcą wesprzeć naturalną mikro� orę stref intymnych oraz są szczególnie narażone na wzrost pH w pochwie, 
np. podczas i po kuracji antybiotykowej.*
* dzięki obecności wyciągu z migdałecznika chebułowca

Iladian direct plus
Wyrób medyczny. Na przyczyny i objawy infekcji intymnych. Tabletki dopochwowe, które poprzez 
przywrócenie lub utrzymanie � zjologicznego pH pochwy stwarzają warunki hamujące rozwój bakterii 
odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida.

Iladian intima
Wyrób medyczny na podrażnienia intymne

Żel Iladian intima o lekko kwaśnym odczynie pH (ok. 4,0):
·   łagodzi dolegliwości związane z podrażnieniami, grzybiczymi i bakteryjnymi infekcjami zewnętrznych 

narządów płciowych
·  działa łagodząco w przypadku wszelkiego rodzaju podrażnień mechanicznych
·   przywraca prawidłowe warunki � zjologiczne, przez co redukuje poczucie dyskomfortu i hamuje rozwój 

mikroorganizmów chorobotwórczych

cena za opakowanie
3499*

cena za 100 ml = 1266,33 zł
3799*

cena za 100 g = 1599,50 zł
3199*

Tantum Rosa** 
proszek do sporządzania roztworu 
dopochwowego, 10 saszetek

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
2299*

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

cena za opakowanie
3899*

3health-watch.pl



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

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, antagonisty 
receptora histaminowego H1 oraz leku przeciwkaszlowego. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat. 
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie 
tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa 
tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i tego rodzaju leków 
może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego. Istnieje ryzyko wystąpienia 
syndromu serotoninowego podczas stosowania razem z dekstrometorfanem. Nie stosować u pacjentów przyjmujących 
furazolidon. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-MU-2000001

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.

Na katar i kaszel

Potrójne działanie: 
odblokowuje nos 
zmniejsza ilość wydzieliny 
łagodzi suchy kaszel

XXXX*

cena za opakowanie

Tabcin® Trend**

12 kapsułek

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

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

Bo na grypę szkoda czasu!

L.P
L.M

KT
.10

.20
19

.74
11

ODPORNOŚĆ

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

Sudafed**
60 mg, 12 tabl. 

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.

cena za opakowanie
1999*

cena za 100 ml = 20.99zł
2099*

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

IMUPRET N** krople doustne 50 ml. Skład: 100 ml kropli doustnych zawiera: 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisteum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea 
millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego); Althaea o�  cinalis L., herba (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); Taraxacum 
o�  cinale F.H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita L., � os (kwiat rumianku); Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens 
Willd., cortex (kora dębu) w  stosunku (5/4/4/4/4/3/2). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 59% (V/V) etanol. Zawiera do  19,5% (V/V) etanolu. Wskazania: łagodzenie 
objawów przeziębienia. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną wyciągu lub substancje pomocnicze. Uczulenie na rośliny z  rodziny 
astrowatych Astreacae (dawniej złożonych Compositae). Podmiot Odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska 
Sp. z o.o. ul. Leszno 14 ; 01-192 Warszawa, POLSKA Tel.:+48 22 886 46 06 

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

**

cena za 100 ml = 76.63 zł
2299*

cena za 100 ml = 67.98 zł
3399*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
1499*

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

PRZEZIĘBIENIE / ODPORNOŚĆ

Bodymax Immuno 
wspomaga odporność i prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu, 60 tabl. 

Max Cynk 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego, 30 tabl.

cena za opakowanie
1799*

SUPLEMENT DIETY

Cynkovir
Immuno 
30 tabletek do ssania 

CYNK DO SSANIA 
NA ODPORNOŚĆ

Cynkovir - 15 mg cynku 
w tabletce o smaku 
owocowo-miętowym

Naturell Czosnek Forte 
bezzapachowy, 90 kaps. SUPLEMENT DIETY

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
1999*

Panadol Femina**
lek przeciwbólowy i rozkurczowy, 10 tabl. powl. 

Panadol Femina** tabletki o działaniu przeciwbólowym i rozkurczowym 10 szt. Substancja czynna: Paracetamol, hioscyny butylobromek. Dawka: 500 mg + 10 mg. Postać: 
Tabletki powlekane. Wskazania: Stosuje się w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową, wątrobową i zespołem 
drażliwego jelita. Przeciwwskazania: U osób z nadwrażliwością na atropinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazaniem do ich stosowania jest ciężka 
niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek, choroba alkoholowa, niedokrwistość oraz wrodzony brak dehydrogenazy 
glukozo-6-fosforanowej (fawizm), miastenia, oraz stany, w których wszelkie działanie antycholinergiczne mogłoby być szczególnie niebezpieczne (jaskra, przerost gruczołu 
krokowego powodujący zatrzymywanie moczu, przewężenia w przewodzie pokarmowym, tachykardia). Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 
Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań.

cena za opakowanie
1699*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Thera� u**
łagodzi objawy przeziębienia i grypy, 14 sasz.

Thera� u 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.

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
4299*

cena za opakowanie
2099*
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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

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

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

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

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

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

Enterol**
lek probiotyczny
250 mg, 10 kaps. 
250 mg, 10 tor.
250 mg, 20 kaps.

ENTEROL** 250 mg x 10 kaps. Enterol (Saccharomyces boulardii CNCM I-745). Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg lio� lizowanych drożdżaków S. boulardii 
CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). Postać farmaceutyczna: kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. 
Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana 
zakażeniem Clostridium di�  cile, jako dodatek do  leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z  żywieniem dojelitowym; 
zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z  cewnikiem założonym 
do  żyły centralnej, pacjenci w  stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na  ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: 
BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja 

Gaviscon**
Gaviscon o smaku mięty zawiesina 12 tor.
Gaviscon o smaku mięty 24 tabl.

Gaviscon** o smaku mięty TAB, Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas, 250 mg + 133,5 mg + 80mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazania 
do stosowania: Leczenie objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z re� uksem), na przykład po posiłkach lub 
w czasie ciąży lub u pacjentów z objawami związanymi z re� uksowym zapaleniem przełyku. Przeciwwskazania: Znana lub podejrzewana nadwrażliwość na substancje 
czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 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.

Traumon**
lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, 50 -100 g

TRAUMON** 10% 3el  50g. SKŁAD: 1 ml roztworu zawiera 100 mg etofenamatu. 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: aerozol na skórę, 
roztwór/żel. 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów 
kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, 
tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci. 5. PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon 
nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas � ufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
leku; w trzecim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: MEDA 
AB, Szwecja. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 546 64 00. ETO-2017-0034 

cena za opakowanie
1999*

cena za 100 g = 2,00 zł
2399*

cena za 100 g = 44.99 zł
4499*

cena za 100 g = 45.98 zł
2299*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
2299*

od

Zyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powle-
kana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.
Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powle-
kane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: 
łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z se-
zonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej 
nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub po-
chodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens 
kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). Należy zachować ostroż-
ność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży oraz 
karmiącym piersią.
Dane podmiotu odpowiedzialnego: VEDIM Sp. z o.o., ul. 
Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, tel.: + 48 22 696 99 20, 
faks: +48 22 745 23 00. Informacji o leku udziela: UCB Pharma 
Sp. z o.o./ VEDIM Sp. z o.o., ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, 
tel.: +48 22 696 99 20. 
Data opracowania: 2018-11.PL
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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.

Powiedz NIE alergii!alergii!alergii!

cena za opakowanie
1399*

**

Controloc Control**
lek na zgagę, 14 tab.

cena za opakowanie
1349*

CONTROLOC Control® 20 mg, tabletki dojelitowe. Skład i postać farmaceutyczna: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego 
półtorawodnego). Wskazanie: Krótkotrwałe leczenie objawów choroby re� uksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu 
solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nel� nawir jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności 
przez pantoprazol. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.
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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

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
1499*

Folik**
zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet 
przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, 90 tabl.

FOLIK**(Acidum folicum) Skład: 1 tabletka zawiera 0,4 mg kwasu foliowego. Postać farmaceutyczna: Tabletki. Tabletki barwy jasnożółtej, okrągłe, obustronnie płaskie. 
Wskazania: Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy 
nerwowej u potomstwa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon 
Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 24-godzinny System Informacji Medycznej oraz zgłaszanie działań niepożądanych: 
+48-22-755-96-48 Adres e-mail: lekalert@grodzisk.rgnet.org 

cena za opakowanie
2199*

VITAPIL® mama
Pierwszy produkt na włosy 
dla mam karmiących.

VITAPIL® mama może być stosowany wspomagająco jako uzupełnienie diety w witaminy i składniki 
mineralne u kobiet w okresie laktacji, szczególnie w celu zachowania prawidłowej kondycji włosów. 
Uzupełnienie diety w składniki preparatu wspiera zdrowie włosów w przypadku: • Wypadania włosów 
• Osłabienia kondycji włosów • Powolnego wzrostu włosów • Osłabionej kondycji skóry głowy* 
Opakowanie: 60 tabletek / 2 miesiące stosowania.
* Na podstawie testu konsumenckiego przeprowadzonego w okresie 03-05.2017, na grupie 296 mam karmiących. 

Badaniu towarzyszyło wypełnienie ankiety. Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy; Miedź pomaga 
w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów; Foliany biorą udział w procesie podziału komórek.

cena za opakowanie
4999*

Folik**
zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet 
przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, 90 tabl.

FOLIK**(Acidum folicum) Skład: 1 tabletka zawiera 0,4 mg kwasu foliowego. Postać farmaceutyczna: Tabletki. Tabletki barwy jasnożółtej, okrągłe, obustronnie płaskie. 
Wskazania: Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy 
nerwowej u potomstwa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon 
Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 24-godzinny System Informacji Medycznej oraz zgłaszanie działań niepożądanych: 
+48-22-755-96-48 Adres e-mail: lekalert@grodzisk.rgnet.org 

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
3199*

cena za opakowaniecena 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

Salvequick dla dzieci 
plastry opatrunkowe dla dzieci z motywami bajkowymi, 20 szt.

D-Vitum 
witamina D dla niemowląt 
400 j.m. aerozol 6 ml

D-Vitum 800 j.m. 
witamina D dla dzieci od 1. r.ż  
96 kaps.

cena za opakowanie
299*

Zdrowy lizak 
zawiera witaminę C i D. Bez dodatku cukrów, 1 szt. SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
899*

SUPLEMENT DIETY

Otrivin dla dzieci**
0,05% aerozol, 10 ml

OTRIVIN DLA DZIECI** 0,05% aerozol, 10 ml Skład: Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum). Wskazania 
do  stosowania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w  przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej 
nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej 
jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin dla dzieci ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin dla dzieci jest 
przeznaczony do  stosowania u  dzieci w  wieku od  2 do  11 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na  ksylometazolinę lub na  którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin dla dzieci nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych 
prowadzonych drogą przeznosową, np. przezklinowym usunięciu przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim 
kątem przesączania. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Sp. z o.o v.IX.2019

Bioaron System**
stosowany pomocniczo w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, 
200 ml

Bioaron C** syrop dla dzieci do stosowania w infekcjach górnych dróg oddechowych i braku apetytu 200 ml. Substancja czynna: 100 ml preparatu zawiera: Extractum 
Aloes arborescentis recens � uidum (wyciąg z aloesu) - 38,4 g; Vitaminum C – 1,02 g. Postać: Syrop. Wskazania: Pomocniczo: w infekcjach górnych dróg oddechowych, 
np. w terapii chorób z przeziębienia, w braku apetytu. Przeciwwskazania: Nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy - galaktozy, niedobór sacharazy - 
izomaltazy. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka SA, Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Dexapico**
syrop przeciwkaszlowy, 115 ml

DexaPico** Skład i postać: Skład na 100g: Dextromethorphani hydrobromidum 0,10 g, Tiliae in� orescentiae extractum aquosum (1:5) 25 g. W 5 ml syropu zawarte 
jest 6,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Syrop. Wskazania: W stanach męczącego suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny 
w  drogach oddechowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  składniki leku, kaszel z  dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa, ciężkie schorzenia wątroby, 
jednoczesne przyjmowanie inhibitorów MAO. Nie stosować jednocześnie z lekami mukolitycznymi i inhibitorami MAO. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. U dzieci 
od 2 do 12 lat stosować tylko w razie wyraźnej konieczności. Podmiot odpowiedzialny: Herbapol - Lublin 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: 2013.02.01.

cena za 100 ml = 219.90 zł
2199*

cena za 100 ml = 15.00 zł
2999*

cena za 100 ml = 333.17 zł
1999*

cena za opakowanie
2399*

cena za 100 ml = 17.38 zł
1999*
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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.

AKTYWNOŚĆ I DOBRA FORMA

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.

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
10499*

cena za 100 ml = 4.50 zł
4499*

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.

*Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn.05.06.2019 
**ChPL Microlax. MICROLAX 5 ml roztworu doodbytniczego zawiera 4,465 g sorbitolu ciekłego (krystalizującego), 0,45 g sodu cytrynianu, 0,0645 g sodu laurylosulfooc-
tanu 70%. Wskazania: Objawowe leczenie okresowych zaparć u osób dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Niedrożność jelit lub ból brzucha o nieznanej etiologii. Jednoczesne leczenie żywicą kationowymienną na bazie sulfonianu polistyrenu wapnia lub sodu. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. MAT/7720/01/2020

Unikalny lek na zaparcia*

Zaczyna działać już 
po 5 minutach**

Działa już po 1 dawce**

Najmniejsza ilość płynu 
do podania*

Łatwa i dyskretna aplikacja**

Unikalny lek na zaparcia

cena za opakowanie
8199*

*Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn.05.06.2019 
 roztworu doodbytniczego zawiera 4,465 g sorbitolu ciekłego (krystalizującego), 0,45 g sodu cytrynianu, 0,0645 g sodu laurylosulfooc

Łatwa i dyskretna aplikacja**

cena za opakowanie
2999*

Melatonina**
5 mg, 30 tabl.

Melatonina** tabletki poprawiające jakość snu 30 szt. Substancja czynna: Melatonina. Dawka: 5 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Lek Melatonina Lek-am 
stosowany jest wspomagająco w zaburzeniach związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową, także w zaburzeniach rytmu dobowego snu 
i czuwania u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazania: Uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży 
lub laktacji. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

cena za opakowanie
2999*

Maglek**
50 tabl.

Maglek B6** tabletki uzupełniające niedobory magnezu, łagodzące objawy przemęczenia, stresu, oprawiające koncentrację 50 szt. Substancja czynna: Mleczan 
magnezu oraz wit. B6. Postać: Tabletki niepowlekane. Dawka: 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. Wskazania: Pro� laktyka niedoboru magnezu 
i Wit B6 w przypadku niewystarczającej podaży w diecie, stosowanie leków moczopędnych oraz u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów 
tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami 
rytmu serca i z niedoborem magnezu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej 
etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora 
obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1399*

Biovital Trawienie
płyn 1000 ml SUPLEMENT DIETY

Maxigra Go** 
leczenie zaburzeń erekcji, 
4 tabl.

Pharmaton Geriavit 2.0 
100 tabl. 
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWE CIAŁO

SUPLEMENT DIETY

Gold-Luteina
30 kapsułek

MAKSYMALNE 
WSPARCIE 
DLA WZROKU

22 mg luteiny w kapsułce 
oraz DHA, cynk i witaminy A i E.

Nie rzucaj palenia sam, 
rzucaj z Nicorette®

* W kategorii leków dostępnyhc bez recepty, OTC “Preparaty stosowane w uzależnieniach - palenie papierosów” - dane PEX za okres YTD 09.2019; 
NICORETTE® COOL BERRY Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 
13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu 
nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości sto-
sować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stoso-
wanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® SPRAY Jedna dawka aerozolu 
do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia 
od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym 
celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy 
nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® FRUIT Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem).  Wskazania: Lec-
zenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. 
Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.  W miarę możliwości Nicorette Fruit należy stosować w połączeniu z pro-
gramem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 
12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® COOLMINT Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg 
nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu 
nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.  W miarę możli-
wości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania 
lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, 
które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. MAT/7700/01/2020

cena za opakowanie
5999*

od
cena za opakowanie
1999*

od

cena za 100 ml = 33.99 zł
3399*

cena za 100 ml = 49.98 zł
2999*

cena za 100 ml = 469.62 zł
2299*

**

cena za opakowanie
3999*

cena za 100 ml = 45.32 zł
3399*

cena za 100 ml = 15.33 zł
2299*

cena za 100 ml = 30,83 zł
3699*

cena za 100 ml = 69.98 zł
2799*

A-Cerumen
preparat do higieny uszu, 40 ml

cena za opakowanie
3999*

Scholl
krem do stóp szybkie 
nawilżanie, 75 ml

Scholl
krem Active Repair K+ 
krem na popękane pięty, 120 ml 

Scholl
dezodoranty do stóp 
i butów, 150 ml 
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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.

Diagnostic S-500 
ciśnieniomierz automatyczny, 90 wyników,
pomiar przy nieregularnym pulsie, 1 szt.

cena za 1 szt.
10999*13699*

cena za 1 szt.

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

Opti Free 
płyn do soczewek kontaktowych, 
300 ml 

cena za 100 ml = 9,33 zł
2799*

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

cena za 1 szt.
18799*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
849*

cena za opakowanie
599*

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
1799*

NIEZBĘDNE W TWOJEJ APTECZCE

Zestaw
Uniwersalny

24 sztuki

Plastry
Wrażliwa Skóra

24 sztuki

Plastry
Sportowy Mix 

15 sztuk

Zestaw
Turystyczny

24 sztuki

Max Hold
Wodoszczelne

12 sztuk

Plastry Komfort
na otarcia

6 sztuk

Tamujący 
krwawienie

14 sztuk

Plastry
Wodoodporny

12 sztuk

Plastry 
na odciski

6 sztuk

Iana Premium 
nawilżające krople do oczu, 
10 ml

cena za 100 ml = 279.90 zł
2799*

DR CHECK FC500
termometr bezkontaktowy na podczerwień, 1 szt.

cena za 1 szt.
18999*

cena za 1 szt.
11999*

Diagnostic DH- 200 IHB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny, 1 szt.

Microlife NC 150
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
18999*

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

cena za 1 szt.
13999*

Microlife NEB 200
inhalator tłokowy, kompaktowy i wygodny, 
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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.

NUROFEN EXPRESS FORTE** 400 MG 20 KAPS. Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki miękkie. Skład: 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i substancje pomocnicze. Wskazania do stosowania: U dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego 
bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związane z przeziębieniem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy 
lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej 
wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną, z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu 
krwiotwórczego, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Ostatni trymestr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
1599*

Aspirin®C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg 
+ 240 mg, tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dole-
gliwości 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. Przeciw-
wskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylo-
salicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, 
skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, 
napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicy-
lanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu 
w  dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność 
serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, 
ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. V4/30.05.2014/KS

L.PL.MKT.11.2018.7026

Aspirin Complex Hot (Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephe-
drini hydrochloridum), 500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania 

zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie objawowe przekrwienia 
i  obrzęku błony śluzowej nosa / zatok (rhinosinusitis) z  bólem 
i  gorączką związanymi z  przeziębieniem i  (lub) objawami grypopo-
dobnymi. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pseudoefedrynę, 
kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którykolwiek z innych 
składników leku; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza 
krwotoczna; ciąża; karmienie piersią; ciężka niewydolność wątroby 
lub nerek; ciężka niestabilna niewydolność serca; w  połączeniu 
z metotreksatem w dawce 15 mg/tydzień lub większej; ciężkie nad-
ciśnienie tętnicze; ciężka choroba wieńcowa; jednoczesne stosowanie 
leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Aspirin Complex Hot 
jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. V2/20/12/2016/KR

L.PL.MKT.09.2019.7350

Aspirin Complex Zatoki (Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephe-
drini hydrochloridum), 500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania 
zawiesiny doustnej. Aspirin Complex Hot (Acidum acetylsalicylicum 
+ Pseudoephedrini hydrochloridum), 500 mg + 30 mg, granulat do 

sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie objawowe 
przekrwienia i  obrzęku błony śluzowej nosa / zatok (rhinosinusitis) 
z  bólem i  gorączką związanymi z  przeziębieniem i  (lub) objawami 
grypopodobnymi. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pseudo-
efedrynę, kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którykolwiek 
z innych składników leku; astma oskrzelowa indukowana salicylanami 
lub substancjami o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowymi 
lekami przeciwzapalnymi, w wywiadzie; ostre owrzodzenie przewo-
du pokarmowego; skaza krwotoczna; ciąża; karmienie piersią; ciężka 
niewydolność wątroby lub nerek; ciężka niewydolność serca; w połą-
czeniu z metotreksatem w dawce 15 mg/tydzień lub większej; ciężkie 
nadciśnienie tętnicze; ciężka choroba wieńcowa; stosowanie leków 
z  grupy inhibitorów monoaminooksydazy w  przeciągu poprzedzają-
cych 2 tygodni. V1/26/07/2019/LR    

L.PL.MKT.09.2019.7354

Aspirin PRO (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki powlekane. 
Wskazania: Objawowe leczenie w  gorączce i  (lub) bólu o  małym 

lub umiarkowanym nasileniu. Przeciwwskazania: uczulenie na 
kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z  pozosta-
łych składników tego leku; napady astmy oskrzelowej lub reakcja 
alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt 
nosa, wstrząs) w  wywiadzie, wywołane podaniem kwasu acetylo-
salicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; 
choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna lub 
podwyższone ryzyko krwawienia; ciężka niewydolność nerek, wątro-
by lub serca; metotreksat w dawkach większych niż 20 mg na tydzień; 
doustne leki przeciwzakrzepowe; ciąża powyżej piątego miesiąca; 
dzieci poniżej 12 r.ż. bez przepisu lekarza. V1/01.01.2015/LR    

L.PL.MKT.11.2018.7026

Podmiot odpowiedzialny:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500,  
www.bayer.com.pl
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Multilac Synbiotyk
wspiera zdrowie układu pokarmowego, 
20 kaps. 

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