
** 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:

Wspieraj aktywność i dobrą formę
w sezonie zimowym

Suplementy diety przydatne 
w budowaniu odporności 

str. 5

str. 8

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

cena za opakowanie
1499*

ACC OPTIMA** 600 mg x 10 tabl. mus. Skład: 1 tabletka musująca zawiera: substancję czynną 600mg acetylocysteiny. Wskazania: zapalenie oskrzeli związane z przeziębieniem. Przeciwwskazania: dzieci w wieku poniżej 14. lat, uczulenie na acetylocysteinę lub dowolny składnik leku, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostry stan astmatyczny, zmniejszona 
zdolność odkrztuszania wydzieliny, nietolerancja fruktozy, kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Pełna informacja o lekach dostępna wSandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl. STREPSILS - MIOD Z CYTRYNA** 36 past. - rec. ben. 
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, 36 pastylek twardych Strepsils z miodem i cytryną, Alcohol 2,4- dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Dzieci 
w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. GRIPEX MAX** 20 tabl. powl. Paracetamolum 500 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg,  Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg, tabletki powlekane Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka, katar, 
suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-
6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny:  US Pharmacia Sp. z o. 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.

ACC Optima**

Aspirin C**
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 
20 tabl. musujących 

cena za opakowanie
2999*

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

cena za opakowanie
2199*

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

cena za opakowanie
2499*



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

ODPORNOŚĆ / PRZEZIĘBIENIE

*Dotyczy błony śluzowej nosa 1. Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol. 
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.
Sudafed® XyloSpray HA dla dzieci Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe 
leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza 
u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki 
i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy 
przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; 
pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited MAT/7728/01/2020

BRONCHOSOL Syrop (218,0 mg + 0,989 mg)/ 5 ml. Substancja czynna: wyciąg gęsty złożony z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka oraz tymol.
Wskazania: tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: leku nie stosować: 
w  przypadku nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu; w  przypadku nadwrażliwości na rośliny z  rodziny 
jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych też wargowymi (Labiatae); u  dzieci, u  których w  wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acute 
obstructive laryngitis), również w  przeszłości; w  astmie. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą;
www. phytopharm.pl; info@europlant-group.pl.

Bronchosol**
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wyciąg gęsty złożony z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka oraz tymol.
 tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: 

Syrop (218,0 mg + 0,989 mg)/ 5 ml. Substancja czynna: wyciąg gęsty złożony z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka oraz tymol.wyciąg gęsty złożony z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka oraz tymol.

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

RUTINOSCORBIN** 150 tabl. Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego 
i 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). Wskazania do stosowania: W stanach niedoboru kwasu askorbowego. W stanach zwiększonego zapotrzebowania 
na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa).Pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany 
do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania :Nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowey lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą.Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub 
inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie.  Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  v.V.2016

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

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
1399*

cena za opakowanie
1999*

Gripex Hot Max** 

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

cena za opakowanie
3699*

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. 

Acatar Acti-Tabs** 
lek stosowany w katarze, 12 tabl.

Acatar Acti-Tabs** tabletki udrożniające nos, do stosowania w katarze 12 szt. Substancja czynna: Pseudoefedryny chlorowodorek, triprolidyny chlorowodorek. Dawka: 
60 mg +2,5 mg. Postać: Tabletki. Wskazania: Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, wyciek 
wydzieliny z nosa, uczucie zatkanego nosa oraz kichanie, występujących w przeziębieniu i grypie. Lek może być także stosowany doraźnie w przypadkach alergicznego 
zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) oraz w naczynioruchowym obrzęku błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub 
którykolwiek składnik preparatu oraz aminy sympatykomimetyczne. Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. 
Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Niestabilna choroba niedokrwienna serca. Stosowanie innych leków zawierających pseudoefedrynę lub leki antyhistaminowe. Dzieci 
w wieku poniżej 12 lat. Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ciąża i okres karmienia piersią. Wiadomo, że lek przeciwbakteryjny furazolidon powoduje zależne od dawki 
działanie hamujące aktywność monoaminooksydazy (MAO). Choć nie opisano przypadków przełomu nadciśnieniowego po jednoczesnym zastosowaniu furazolidonu 
i preparatu Acatar Acti-Tabs, tych dwóch leków nie należy stosować razem. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1299*
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1999*

cena za opakowaniecena za opakowanie
1599*

cena za opakowaniecena za opakowanie
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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

Panadol Extra 500 mg + 65 mg, tabletki powlekane 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 65 mg kofeiny (Coffeinum). Wskazania do stosowanie: Lek działa 
przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bólach menstruacyjnych. Panadol Extra może być stosowany 
w przeziębieniach i stanach grypopodobnych. Działa przeciwgorączkowo. Produkt Panadol Extra jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Zaburzenia 
ryrytmu serca, bezsenność. Produktu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.V.2016

Panadol Extra**

24 tabletki

cena za opakowanie
1699*

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
2199*

cena za opakowanie

XXXX*

cena za opakowanie

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 20 ml

Iberogast® 50 ml

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką 
przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegli-
wościami 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. V5/07.2018/KH
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XX*

XX*
20 ml

50 ml

Siła natury 
i nauki
Iberogast® to lek, który 
czerpie z mocy 9 wyciągów 
roślin leczniczych. Zioła te 
współdziałając, łagodzą wiele
czynnościowych dolegliwości 
żołądkowo-jelitowych:
• bóle i skurcze brzucha
• uczucie pełności
• wzdęcia i gazy
• zgaga i nudności
Posiada przebadaną 
skuteczność w leczeniu 
Niestrawności (Dyspepsji) 
Czynnościowej oraz Zespołu 
Jelita Drażliwego.

cena za opakowanie
2599*

od

Iberogast** 
20 ml, 50 ml

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**

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

Voltaren Max Żel** 
2%, 100 g

cena za opakowanie
399*

cena za opakowanie

**

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowaniecena za opakowanie
29od

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.

KOBIETA / DZIECKO

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

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
1899*

cena za 100 g = 1.50 zł
1499*

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*

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

**

cena za opakowanie
2199*

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
4199*

Furaginum Us Pharmacia** 
50 mg, 30 tabl.

FURAGINUM US PHARMACIA** 50 mg 30 tabl. Skład: 1 tabletka zawiera (50 mg, tabletki) zawiera furaginę jako substancję czynną.Wskazania: Leczenie ostrych 
oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek 
z pozostałych składników, I trymestr ciąży, okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, wiek poniżej 15 lat, niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych 
stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w  surowicy), polineuropatia np. w  przebiegu cukrzycy, niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1299*
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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.

DOBRA FORMA

Cynk
15 mg

CynkCynk
15 mg15 mg

Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg  Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum
– kwantyfikowanego suchego wyciągu z – kwantyfikowanego suchego wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu). Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu). Ginkgo biloba L., folium Wskazania: w celu poprawy 
zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), 
w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

GINKOFAR®GINKOFAR®GINKOFAR  INTENSE INTENSE
120 mg, tabletki powlekane120 mg, tabletki powlekane

Ginkofar®
Na pamięć 
wybierz lek

Artresan Efekt
Dzięki aktywnym składnikom wspomaga 
chrząstkę stawową: wspiera organizm 
w produkcji kolagenu, 30 kaps.

Destresan Max 
suplement diety wspomagający łagodzenie 
napięcia nerwowego, 24 kaps.

cena za opakowanie
1699*

SUPLEMENT DIETY

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*

Magvit**
lek stosowany w niedoborach magnezu i witaminy B6, 50 tabl.

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

cena za opakowanie
6399*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
4399*

cena za opakowanie
1399*

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

Gehwol
sól ziołowa z lawendą do kąpieli stóp 
10 x 20g

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.

Gehwol

Bodymax 
BODYMAX ACTIVE, 60 tabl.
BODYMAX VITAL 50+, 60 tabl.
BODYMAX PLUS, 60 tabl.

cena za opakowanie
3499*

**

Heviran Comfort** 
25 tabl.

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.

cena za opakowanie
2299*

Recigar** 
leczenie uzależnienia od nikotyny, 100 tabl.

Recigar (cytysinum)  1,5 mg,  tabletki powlekane 100 szt. Wskazania: Recigar jest wskazany w  odzwyczajaniu się od  palenia tytoniu i  zmniejszeniu głodu 
nikotynowego u  osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających 
nikotynę. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy Recigar jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą wymienioną w pełnej wersji Charakterystyki Produktu Leczniczego, jak również w przypadku: niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego niedawno 
zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu, w  okresie ciąży i  karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: 
Adamed Pharma, Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Należy zapoznać się z  właściwościami produktu leczniczego przed jego zastosowaniem. 
Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna jest w  Adamed Pharma Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów, tel.: +48227518517, 
fax.: +48227518467, e-mail: adamed@adamed.com

cena za opakowanie
8799*

Gehwol Lipidro 
krem silnie nawilżający, 
75 ml

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
4499*

SUPLEMENT DIETY

6



** 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

Dr Check FC500
termometr bezkontaktowy na podczerwień, 1 szt.

cena za 1 szt.
18999*

Visine** 
krople do oczu, 10 ml

VISINE® CLASSIC 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym 
towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, 
a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Łagodzenie towarzyszących objawów, takich jak 
pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/7906/02/2020

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.

 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym  1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym 

cena za 100 ml = 159.93 zł
2399*

rozmiar S, M, Lrozmiar S, M, L rozmiar M, L rozmia S/M; L/XL rozmiar regulowanyrozmiar uniwersalny rozmiar regulowanyrozmiar regulowany

Futuro™  Opaska 
stabilizująca staw skokowy,

beżowa

Futuro™ Sport Stabilizator 
kolana ze wzmocnieniem 

rzepki, czarny

Futuro™ 
Pas stabilizujący kręgosłup, 

biały

Futuro™ 
Miękki Kołnierz szyjny,

biały

Futuro™ Dwustronny
stabilizator nadgarstka 

z szyną, beżowy

Futuro™ Dwustronny 
stabilizator nadgarstka 

z szyną, czarny

Futuro™ Sport Stabilizator 
stawu skokowego,

czarny

Futuro™ Opaska 
na kolano, 

Basic Sport, czarna

Diagnostic DM-200 IHB Plus
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny, 1 szt.

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

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

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

cena za opakowanie
4999*

So� ens Dailies 
soczewki kontaktowe, 30 szt.

cena za opakowanie
7299*

cena za opakowanie
7999*

cena za opakowanie
12199*

cena za opakowanie
11199*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
10999*

cena za opakowanie
15299*

cena za opakowanie
10999*

13699*

cena za 1 szt. cena za 1 szt.
18799*

cena za 1 szt.
12399*

11999*

cena za 1 szt.

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

Microlife NEB 200
inhalator tłokowy, kompaktowy i wygodny, 

cena za 1 szt.
13999*

Microlife NC 150
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

18999*

cena za 1 szt.

Microlife NC 150

cena za 1 szt.
14299*

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

** 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.

 IBUPROM RR**  Sklad: Ibuprofen 400 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Łagodne i umiarkowane bóle o różnej etiologii: głowy, zębów, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, nerwobóle, bóle stawów. Gorączka 
(w przebiegu przeziębienia i grypy). Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek 
w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością 
serca (klasa IV wg NYHA); w III trymestrze ciąży; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. DIKLOFENAK LGO** żel 100 g. Diklofenak Omega Pharma, (10 mg/g), żel Skład: 1 g żelu zawiera 
10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. 
powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty), ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu leczniczego.Napady astmy, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.III trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
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cena za opakowanie
1699*

Ibuprom RR Max**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny 
i przeciwgorączowy, 24 tabl.cena za opakowanie

1149*
Diklofenak** 
lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym 
i przeciwobrzękowym, 100 g

49*
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