
** 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 diety pomocne 
przy dolegliwościach trawiennych

W trosce o najmłodszych
Przydatne w pielęgnacji 
i przeziębieniu

str. 2

str. 3

10 mg wspomaga leczenie 
niedoboru biotyny, 30 tabl.

cena za opakowanie
4199*

BIOTYNOX** 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. STREPSILS** z miodem i cytryną** pastylki twarde do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła 24 szt. Substancja czynna: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg 
amylometakrezolu. Dawka: 1,2 mg + 0,6 mg. Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Stany zapalne jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. PL/2013-03/13. THERAFLU EXTRAGRIP** proszek w saszetkach 
wspomagający objawowe leczenie grypy i przeziębienia 14 szt. Substancja czynna: Feniraminy maleinian, fenylefryny chlorowodorek, paracetamol. Dawka: 20 mg + 10 mg + 650 mg. Postać: Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania: Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle 
kostno - stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ciężkie schorzenia układu krwionośnego, wątroby, nerek, nadciśnienie tętnicze, gruczolak gruczołu krokowego z tendencją do zalegania moczu, 
niedrożność szyi pęcherza moczowego, niedrożność odźwiernika dwunastnicy, czynna choroba wrzodowa, cukrzyca, choroby płuc (w tym astma), jaskra z wąskim kątem przesączania, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej, padaczka, stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciąża i okres 
karmienia piersią, dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Heath GmbH, Niemcy. 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.

Biotynox Forte**

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Strepsils**
z miodem i cytryną do stosowania 
w stanach zapalnych jamy ustnej 
oraz gardła, 24 tabl. 

cena za opakowanie
1699*

Thera� u Extragrip** 
lek na objawy przeziębienia i grypy, 
14 sasz. 

cena za opakowanie
2099*

Aspirin**
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 
20 tabl. mus.

cena za opakowanie
2999*



POKONAJ TRAWIENNE DOLEGLIWOŚCI

** 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.

BIOPRAZOL BIO MAX** 20 mg 14 KAPS. 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). Wskazania: Bioprazol® Bio MAX jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nel� nawirem. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań IBEROGAST** płym 20 ml. Iberogast®, płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: 
Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V4/10.2016/MK L.PL.MKT.11.2016.4417 KREON** 10000 j. x 50 kaps. 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. KRE-2019-0031 (* dawkowanie zgodne z ulotką). ESSENTIALE FORTE** 300 mg, kapsułki. 1 kapsułka zawiera: 300 mg (Phospholipidum essentiale) fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu: olej sojowy, etanol. Wskazania do stosowania: Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sano� -Aventis Sp. z o.o.{ChPL 09/2020} 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. 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. 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. APAP PRZEZIĘBIENIE JUNIOR** 6 tor. Skład: Paracetamol 250 mg. Granulat. Wskazania: Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha > 9). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1099*

cena za 100 g = 2.00 zł
1999*

Gaviscon**
na zgagę i niestrawność o smaku mięty, 
24 tabl. 

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

SZYBKIE ZŁAGODZENIE ZGAGI

Towarzyszące zgadze pieczenie i podrażnienie powodowane są
wracaniem treści żołądkowej i kwasu solnego do przełyku. Omeprazol
zawarty w Bioprazol Bio MAX, skutecznie hamuje wydzielanie jonów
wodorowych i pozwala uzyskać stabilne pH w żołądku. Lek działa 
na przyczynę, czyli nadmierne produkowanie kwasu solnego. Doustne
podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i utrzymujące
się efekty przez cała dobę: zarówno w dzień, jak i w nocy. Skutecznie
pozbądź się zgagi z Bioprazol Bio MAX.

Kreon Travix**
zmniejsza objawy związane z zaburzeniami 
wydzielania enzymów trawiennych, 50 kaps.

Iberogast**
lek roślinny do stosowania w zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych, 20 -100 ml

Bioprazol Bio Max**
zmniejsza ilości kwasu solnego wydzielanego 
w żołądku, 14 kaps.

Enterol**
lek probiotyczny, przeciwbiegunkowy, 
10 kaps. 

Verdin Fix
kompozycja ziół wspomagająca 
układ trawienny, 20 sasz. 

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2799*

Essentiale Forte**
lek roślinny stosowany w leczeniu chorób 
wątroby, 50 kaps.

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
4299*

cena za 100 ml = 129,95 zł
2599*
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Więcej dowiesz się na health-watch.pl

ZDROWIE MILUSIŃSKICH

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

cena za opakowanie
1899*

Apap przeziębienie Junior**
lek w postaci proszku do sporządzania 
roztworu doustnego, 6 sasz.

BIOPRAZOL BIO MAX** 20 mg 14 KAPS. 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). Wskazania: Bioprazol® Bio MAX jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nel� nawirem. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań IBEROGAST** płym 20 ml. Iberogast®, płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: 
Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V4/10.2016/MK L.PL.MKT.11.2016.4417 KREON** 10000 j. x 50 kaps. 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. KRE-2019-0031 (* dawkowanie zgodne z ulotką). ESSENTIALE FORTE** 300 mg, kapsułki. 1 kapsułka zawiera: 300 mg (Phospholipidum essentiale) fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu: olej sojowy, etanol. Wskazania do stosowania: Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sano� -Aventis Sp. z o.o.{ChPL 09/2020} 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. 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. 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. APAP PRZEZIĘBIENIE JUNIOR** 6 tor. Skład: Paracetamol 250 mg. Granulat. Wskazania: Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha > 9). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Bodymax Bodymisie
żelki dla dzieci od 3 lat i dorosłych, 
bez cukrów, smak owocowy lub coli, 60 szt.

Fritt
witaminowa guma rozpuszczalna, 
różne smaki, 3 szt.

cena za opakowanie
249*

Aspirator do nosa
odpowiedni dla dzieci od 1 dnia życia, 
1 szt.

cena za opakowanie
1999*

Magnefar B6 
magnez dla dzieci w syropie, 
120 ml

ZDROWIE MALUCHA NA SŁODKO

Niejeden rodzic głowi się nad tym, jak przekonać dziecko do zmiany 
diety tak, by zapewnić mu wszelkie niezbędne składniki i minerały. 
Jeśli się nie udaje, próbujemy wprowadzać mikroelementy i witaminy 
w preparatach chemicznych, ale niejednokrotnie podanie tabletki 
maluchowi okazuje się być nie lada wyzwaniem. Na pomoc rodzicom 
przychodzą suplementy w postaci lizaków, żelków czy cukierków. 
Twoja pociecha chętnie sięgnie po łakocie z apteki, a ty będziesz mieć 
pewność, ze dostarczasz jej składniki niezbędne do prawidłowego 
rozwoju.

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Sambucol
suplementy diety łagodzące objawy 
przeziębienia i grypy, 120 ml, 12 sasz., 20-30 kaps.

Bepanthen Baby 
pielęgnuje i chroni skórę przed odparzeniami 
pieluszkowymi, 100g + 30g gratis

cena za 100 ml = 21.66 zł
2599*

cena za opakowanie
2599*

od

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
4399*
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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.

GROPRINOSIN FORTE 500 mg/5 ml, GROPRI-
NOSIN 500 mg, GROPRINOSIN 250 mg/5 ml
(Inosinum pranobexum). Skład: Groprinosin
Forte 500mg/5ml: 1 ml syropu zawiera 100,0 mg 
inozyny pranobeks: kompleksu zawierającego 
inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydro-

ksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu 1 ml 
syropu zawiera: 420 mg maltitolu, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoesanu, 0,2 mg propylu parahydroksybenzo-
esanu. Groprinosin 500 mg: Jedna tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu: kompleksu zawierającego ino-
zynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Groprinosin
250 mg/5 ml: 1 ml syropu zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetami-
dobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o zna-
nym działaniu: 1 ml syropu zawiera: 650 mg sacharoza, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoesan, 0,2 mg propylu 
parahydroksybenzoesan, 50 mg glicerol, 0,048 mg sód, 20 mg etanol (96%), aromat malinowy L-144739 (zawiera 
cukier 0,06 mg i etanol 0,67-0,7 mg). Postać farmaceutyczna: Groprinosin Forte 500mg/5ml, Groprinosin
250 mg/5 ml: Przejrzysty, bezbarwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. Groprinosin 500 mg:
Owalne, barwy białej do kremowej, obustronnie wypukłe tabletki, z linią podziału po jednej stronie. Linia 
podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. 
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 pospoli-
tej (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. Data aktualizacji: 2020_05_18.

ODPORNOŚĆ / PRZEZIĘBIENIE

Flegamax**
płyn 0,25 g/5 ml, 200 ml

Flegamax** (Carbocisteinum). Skład i postać: Każdy ml roztworu doustnego zawiera 50 mg karbocysteiny. 15 ml (1 miarka) roztworu doustnego zawiera 750 mg 
karbocysteiny. Substancje pomocnicze o  znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E 124), metylu parahydroksybenzoesan, sód. Roztwór doustny. Przezroczysty 
roztwór koloru czerwonego. Wskazania: Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Stan 
astmatyczny. Nie stosować u  dzieci w  wieku poniżej 6 lat. Ostrzeżenia i  zalecane środki ostrożności: Leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, 
z  tego względu produkt należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie. W przypadku pojawienia się ob� tej ropnej wydzieliny 
i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc należy zastanowić się nad kontynuacją leczenia tym produktem, a także zwery� kować diagnozę 
i zastosować inne leki, np. antybiotyki. Pacjenci z astmą oskrzelową muszą być poddani ścisłej kontroli podczas leczenia karbocysteiną ze względu na możliwość 
wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu należy natychmiast przerwać stosowanie karbocysteiny. Pacjentom ze zmniejszoną zdolnością 
do odkrztuszania nie należy podawać karbocysteiny, jeśli w trakcie leczenia nie będzie zapewniona � zykoterapia oddechowa. Produkt zawiera czerwień koszenilową 
(E124), która może powodować reakcje alergiczne. Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje 
typu późnego). Produkt leczniczy zawiera od 7,6 do 8,1 mg sodu na ml, co odpowiada od 0,38 do 0,41% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki 
sodu u osób dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 24438 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; faks: +48 22 364 61 02, www.polpharma.pl. 
Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2019.04.24.

cena za 100 ml = 17.50 zł
3499*

cena za opakowanie
1999*

Rutinoscorbin** 
lek stosowany pro� laktycznie i wspomagająco w leczeniu przeziębienia 
i grypy, 150 ml

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

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
399*

cena za opakowanie
799*

od

od
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.

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

PRZEZIĘBIENIE

Polopiryna Complex**
12 sasz.

POLOPIRYNA COMPLEX 12 SASZ. Polopiryna Complex. 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. hemofilia, 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.POLOPIRYNA 
COMPLEX SASZETKI. Skład: kwas acetylosalicylowy, fenylefryny wodorowinian, chlorfenaminy maleinian. Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 15,58 mg 
fenylefryny wodorowinianu oraz 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Wskazania: do stosowania w leczeniu objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, ból gardła, 
bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy (spowodowane między innymi zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i zmniejszenia 
jego drożności), obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie, łzawienie oczu. Przeciwwskazania: Nie należy stosować preparatu 
u osób z cukrzycą, z zaburzeniami czynności nerek i przewlekłą niewydolnością nerek, z jaskrą, z nadciśnieniem tętniczych oraz niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; 
fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. 

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.

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*

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

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

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
1599*

Sinupret** 
stosowany w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok, 50 tabl.

Xylogel**
0,1% żel, 10 g

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.

cena za opakowanie
2099*

cena za 100 g = 169.90 zł
1699*

cena za opakowanie
3699*

Polopiryna Complex**
8 tor.

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. 

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
15od
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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 

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1799*

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**

*Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn.05.06.2019 

Łatwa i dyskretna aplikacja**

cena za opakowanie
2999*

od

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.

Apap**
lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, 50 tabl.

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

cena za opakowanie
3699*

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

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
1399*

Voltaren Max Żel** 
2%, 100 g
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

KOBIECE PIĘKNO

Canesten®
1 kapsułka
dopochwowa,
miękka

Canesten koi i leczy 
jedną kapsułką
Canesten koi i leczy Canesten koi i leczy Canesten koi i leczy 
jedną kapsułkąjedną kapsułkąjedną kapsułkąjedną kapsułkąjedną kapsułkąjedną kapsułkąjedną kapsułkąjedną kapsułkąjedną kapsułką

Soyfem® Forte
230,8 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 230,8 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Glycine max L. semen (nasion soi) (100 – 400 : 1), co odpowiada 60 mg 
zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę. Wskazania: SOYFEM FORTE jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia występujących 
objawów, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, 
orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

1Stanosz S. Puk E. Grobelny W. Stanosz M. Kazikowska A: Ocena działania i tolerancji preparatu Soyfem 
u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny. 2016; 3: 182-190

• Zmniejsza nasilenia uderzeń gorąca – 100%1

• Zmniejsza zaburzenia snu – 98%1

• Zmniejsza nasilenia nadmiernej potliwości – 94%1

Soyfem to LEK 
posiadający badania 
kliniczne1

cena za opakowanie
4299*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

Femibion 3 
karmienie piersią
28 tabl. + 28 kaps.

Femibion 2 
ciąża
56 tabl. + 56 kaps.

cena za opakowanie
1199*

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
3299*

Olimp Gold-Vit 
Dla Kobiet
30 tabl.

Olimp Gold-Vit 
Chela-Ferr Forte
30 tabl.

Olimp Vita-Min 
Plus dla Kobiet
30 tabl.

Olimp Gold-Vit Olimp Gold-Vit 

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
6199*

cena za opakowanie
9199*

Urofuraginum Max** 
30 szt.

UROFURAGINUM MAX 30 szt.** tabletki do stosowania w zakażeniu dróg moczowych 30 szt. Substancja czynna: Furagina. Dawka: 50 mg. Postać: Tabletki powlekane.
Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w pierwszym 
trymestrze ciąży, w  okresie donoszonej ciąży (od  38 tygodnia) i  porodu, ze względ u  na  ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u  noworodka, u  dzieci w  wieku 
do  3  miesięcy, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/ min lub podwyższone stężenie kreatyniny w  surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. 
cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Consumer HealthCare S.A., ul. Starościańska 33 95-080, Tuszyn.

*

Urofuraginum Max** 

L.PL.MKT.09.2020.7748

Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka.1 kapsułka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu oraz substancje pomocnicze. Wska-
zania: infekcje pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida),
wrażliwe na  klotrymazol. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  klotrymazol lub na  którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną 
w punkcie 6.1 ChPL. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. +48 22 5723500, www.bayer.com.pl.
V2/16.12.2019/KR

**

cena za opakowanie
4699*
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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

cena za opakowanie
1499*

Aroma Kids
plastry do aromaterapii, dla dzieci od 3 r.ż., 5 szt. 

Strepsils Junior, Alcohol 2,4- dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde 
Wskazania do stosowania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Dzieci w wieku 
poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. PL/2019-02/68

SZYBKA POMOC NA BÓL GARDŁA 
DLA DZIECI

**

Ibuvit D 1000
30 kaps.

cena za 100 ml = 209,90 zł
2099*

cena za opakowanie
1699*

Ibuvit D 600
krople doustne, 10 ml 
but. z pompką dozującą SUPLEMENT DIETY

XXXX*

cena za opakowanie

Dicoflor® 
Krople 5 ml

Dicoflor® krople to suplement diety w postaci zawiesiny, zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, 
które wzbogacają mikroflorę jelitową. Zawartość żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG: 1 mld w kropli*. 
Przeznaczony dla: niemowląt i dzieci oraz osób starszych.
* Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl

L.P
L.M

KT
.09

.20
18

.68
37

XXXX*

cena za opakowanie

Dicoflor® 
Krople 5 ml

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2299*

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

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

**
cena za 100 ml = 22,34 zł
1899*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE

Doppelherz 
Active Forte
na prostatę, 30 kaps. 

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
2999*

Doppelherz 
Active
na prostatę, 30 kaps. 

cena za opakowanie
1999*

Maxigra Go**
25 mg, 4 tabl. do rozgryzania i żucia

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
2499*

cena za opakowanie
2299*

cena za 100 ml = 43.98 zł
2199*

cena za opakowanie
5899*

Durex
prezerwatywy, 16 szt.

Durex
wybrane żele intymne, 50 ml

4Flex
zawiera naturalny kolagen nowej generacji. Zhydrolizowana forma 
kolagenu ułatwia wchłanianie, a jego działanie zostało potwierdzone 
badaniami, 30 tor.

Składniki: 1 saszetka zawiera 10 g hydrolizatu kolagenu. 30 sasz.

cena za opakowanie
7499*

SUPLEMENT DIETY

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

ZDROWE CIAŁO

Nie rzucaj palenia sam, 
rzucaj z Nicorette®

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

cena za opakowanie
3499*

**

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
2299*

**

cena za opakowanie
1199*

COREGA Super Mocny 
delikatnie miętowy, krem do protez, 70 g 

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

cena za 100 g = 44.27 zł
3099*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
5999*
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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

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

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

Plastry 
na odciski 

6 sztuk

cena za opakowanie
999*

Plastry 
Prestopor

1 m x 8 cm 1 szt.

cena za opakowanie
999*

Plastry 
Prestovis

1 m x 8 cm 1 szt.

cena za opakowanie
799*

Plastry 
Prestopor

1 m x 6 cm 1 szt.

cena za opakowanie
799*

Plastry 
Prestovis

1 m x 6 cm 1 szt.

cena za opakowanie
1599*

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

Tamujący 
krwawienie

14 sztuk

cena za opakowanie
1699*

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

Max Hold
Wodoszczelne

12 sztuk

cena za opakowanie
899*

Plastry 
na otarcia

6 sztuk

White Way
szczoteczka soniczna pulsar, 1 szt.

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

Microlife NEB 200
inhalator tłokowy, kompaktowy i wygodny, 

Starazolin**
STARAZOLIN 2x5 ml Krople do oczu Nr ML: STA/133/10-2015 Skład i postać: 1ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Produkt zawiera chlorek 
benzalkoniowy. Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi takimi jak: kurz, 
dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, woda chlorowana, kosmetyki. Alergiczne stany zapalne takie jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw. 
Starazolin łagodzi objawy towarzyszące, takie jak: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tetryzolinę 
lub którykolwiek składnik preparatu; jaskra szczególnie z wąskim kątem lub inne ciężkie schorzenia oczu. Dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: 
Polfa Warszawa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel.: +48 22 364 61 00;
 fax: +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2014.09.30. 

cena za 100 ml = 129,90 zł
1299*

cena za opakowanie
5499*

Diagnostic PRO MESH 
inhalator siateczkowy, 1 szt.

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

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

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

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

Microlife NC 100 
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

Alcon Air Optix Hydra Glyde**
miesięczne soczewki kontaktowe, 3 szt.

13699*

cena za 1 szt. cena za 1 szt.
18799*

cena za 1 szt.
10999*

cena za 1 szt.
21999*

cena za 1 szt.
12399*

cena za 1 szt.
13999*

cena za 1 szt.
4499*

cena za 1 szt.
20699*
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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.

ESPUMISAN** 40 mg x 100 kaps. Nazwa produktu leczniczego: ESPUMISAN®; 40 mg, kapsułki. Skład: i  postać farmaceutyczna: Każda kapsułka produktu leczniczego ESPUMISAN® zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum).Wskazania terapeutyczne do  stosowania: Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych 
z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia. W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym. W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonogra� cznych jamy brzusznej oraz gastroskopii. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną – symetykon 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu ESPUMISAN®.Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy.Na podstawie ChPL z dn. 17.12.2008 Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00. 
GRIPEX HOT MAX** 1000mg+100mg+12,2mg, 12 sasz. Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 100mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2mg Wskazania: krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe 
oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. 
Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

cena za opakowanie
1999*

Gripex Hot Max**
łagodzi objawy przeziębienia i grypy, 12 saszetek 

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
2499*

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

cena za opakowanie
1999*

Espumisan** 
lek przeciw wzdęciom, 100 tabl. 
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