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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.

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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TWOJE
ZDROWIE

Ka
ta

lo
g 

ob
ow

ią
zu

je
od

 0
7.

01
.2

02
1 

do
 1

7.
01

.2
02

1

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

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. MUCOSOLVAN** 30 MG/5 ML 100 ML SYROP. 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre 
i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 05/2017. Podmiot odpowiedzialny: Sano� -Aventis Sp. z o.o. LEVOPRONT**
Levopront 60 mg/10 ml, syrop SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 10 ml syropu zawiera: 60 mg lewodropropizyny (Levodropropizinum).Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 4 g/10 ml, parahydroksybenzoesan metylu 13 mg/10 ml, parahydroksybenzoesan propylu 2 mg/10 ml. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop  Wskazania do stosowania  
Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu leczniczego u osób z ob� tą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek). Ciąża i laktacja.  

łagodzi objawy przeziębienia i grypy, 
12 sasz.

cena za opakowanie
1999*

Gripex Hot Max**

Levopront**
syrop do stosowania w kaszlu 
suchym (nieproduktywnym) 
różnego pochodzenia, 120 ml 

cena za 100 ml = 19.16 zł
2299*

SUPLEMENT DIETY

Pharmovit Witaminy 
K2Mk7+D3
200µg+2000IU, 60 kaps.

cena za opakowanie
4499*

Mucosolvan**
ułatwia odkrztuszanie 
oraz łagodzi kaszel, 
100 ml

cena za 100 ml = 15.99 zł
1599*



RZUĆ PALENIE

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

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

TABEX** 1.5 mg x 100 tabl. Wskazania: leczenie uzależnienia od nikotyny. Skład: cytyzyna 1,5mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian; skład otoczki (Opadry II): alkohol poliwinylowy, tyanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny. Działanie: osłabia objawy głodu nikotynowego. Dawkowanie: należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem. Dni terapii: od 1 do 3 dnia: 1 tabletka co 2 godziny, do 6 tabletek. 
Od 4 do 12 dnia: 1 tabletka co 2,5 godziny, do 5 tabletek. Od 13 do 16 dnia: 1 tabletka co 3 godziny, do 4 tabletek. Od 17 do 20 dnia: 1 tabletka co 5 godzin, do 3 tabletki. Od 21 do 25 dnia: 1-2 tabletki dziennie, do 2 tabletek. Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie. Przeciwwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, w przypadku 
niestabilnej dławicy piersiowej, w przypadku przebytego niedawno zawału serca, w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu, w okresie ciąży i karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: Sopharma Warszawa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. DESMOXAN** 1,5 MG 100 KAPS. Desmoxan 1,5mg, kapsułki twarde, Cytisinum, 25 dni to pełna kuracja Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. W rzucaniu palenia kluczowe znaczenie ma silna wola rzucającego. Desmoxan można stosować tylko w przypadku pacjentów o poważnym zamiarze zaprzestania palenia tytoniu (4.4 ChPL). Desmoxan, cytyzyna (Cytisinum) 1,5 mg kapsułki twarde. Wskazania do stosowania: 
Produkt leczniczy stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu leczniczego pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania produktu leczniczego jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, z niestabilną dławicą piersiową, z klinicznie istotnymi zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny 
A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. NIQUITIN** 114 mg; 21 mg/24 godz.,78 mg; 14 mg/24 godz., 36 mg; 7 mg/24 godz., system transdermalny Skład: Nicotinum.Jeden plaster odpowiednio: o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Wskazania: NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, 
zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe preparat NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy NiQuitin Przezroczysty jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u osób niepalących.  Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. NICORETTE FRESHMINT** 2 MG  105 GUM.  Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci 
nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE COOL BERRY** Skład: 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 na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. BIOTEBAL** 5 MG 60 TABL. BIOTEBAL. Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. Wskazania: Niedobór biotyny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa 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. ChPL z dnia: 2012.03.05

NOWY ROK WOLNY OD PAPIEROSA

Zrobiłeś już listę postanowień noworocznych? 
Kolejny raz pojawia się na niej rzucenie palenia? 

Być może nie pierwszy raz próbujesz zerwać ze szkodliwym 
nałogiem. Mimo chęci i silnej woli nie udało ci się dotychczas 
osiągnąć celu. Kluczem do sukcesu może okazać się 
stosowanie nikotyny w postaci tabletek, plastrów czy gumy 
do żucia. Taka suplementacja ogranicza chęć sięgnięcia 
po papierosa i pozwala uwolnić się od szkodliwego 
uzależnienia. Daj sobie szansę na nowy rok bez dymu.

Desmoxan** 
lek zalecany w leczeniu uzależnienia 
nikotynowego, 100 kaps. 

Halitomin
wspomaga świeży oddech, 30 tabl. 

Niquitin**
produkt leczniczy pomagający 
odzwyczaić sie od palenia tytoniu, 
7 plastrów

Nicorette Classic Gum** 
lecznicza guma do żucia, 105 szt. 

Nicorette Cool Berry**
aerozol do stosowania w jamie ustnej, 
150 dawek 

Miralo Sen
wspomaga nadejście snu, 
20 kaps.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Tabex**
leczenie uzależnienia od nikotyny, 100 tabl. 

cena za opakowanie
7999*

cena za opakowanie
7999*

cena za opakowanie
7799*

od

cena za opakowanie
1449*

cena za opakowanie
6999*

cena za 100 ml = 469.60 zł
6199*

cena za opakowanie
3099*
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Więcej dowiesz się na health-watch.pl

DOBRA FORMA 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.

TABEX** 1.5 mg x 100 tabl. Wskazania: leczenie uzależnienia od nikotyny. Skład: cytyzyna 1,5mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian; skład otoczki (Opadry II): alkohol poliwinylowy, tyanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny. Działanie: osłabia objawy głodu nikotynowego. Dawkowanie: należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem. Dni terapii: od 1 do 3 dnia: 1 tabletka co 2 godziny, do 6 tabletek. 
Od 4 do 12 dnia: 1 tabletka co 2,5 godziny, do 5 tabletek. Od 13 do 16 dnia: 1 tabletka co 3 godziny, do 4 tabletek. Od 17 do 20 dnia: 1 tabletka co 5 godzin, do 3 tabletki. Od 21 do 25 dnia: 1-2 tabletki dziennie, do 2 tabletek. Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie. Przeciwwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, w przypadku 
niestabilnej dławicy piersiowej, w przypadku przebytego niedawno zawału serca, w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu, w okresie ciąży i karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: Sopharma Warszawa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. DESMOXAN** 1,5 MG 100 KAPS. Desmoxan 1,5mg, kapsułki twarde, Cytisinum, 25 dni to pełna kuracja Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. W rzucaniu palenia kluczowe znaczenie ma silna wola rzucającego. Desmoxan można stosować tylko w przypadku pacjentów o poważnym zamiarze zaprzestania palenia tytoniu (4.4 ChPL). Desmoxan, cytyzyna (Cytisinum) 1,5 mg kapsułki twarde. Wskazania do stosowania: 
Produkt leczniczy stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu leczniczego pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania produktu leczniczego jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, z niestabilną dławicą piersiową, z klinicznie istotnymi zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny 
A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. NIQUITIN** 114 mg; 21 mg/24 godz.,78 mg; 14 mg/24 godz., 36 mg; 7 mg/24 godz., system transdermalny Skład: Nicotinum.Jeden plaster odpowiednio: o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Wskazania: NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, 
zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe preparat NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy NiQuitin Przezroczysty jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u osób niepalących.  Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. NICORETTE FRESHMINT** 2 MG  105 GUM.  Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci 
nikotyny z kationitem. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE COOL BERRY** Skład: 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 na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. BIOTEBAL** 5 MG 60 TABL. BIOTEBAL. Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. Wskazania: Niedobór biotyny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa 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. ChPL z dnia: 2012.03.05

Therm Line Fast   
dla kobiet dążących do redukcji masy ciała, 
60 tabl.

SUPLEMENT DIETY

Novanoc 
wspiera zdrowy sen, 
16 tabl. 

cena za opakowanie
2999*

Biotebal** 
poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci, 
60 tabl. 

SPRZYMIERZENCY SZCZUPŁEJ SYLWETKI

Być może nie pierwszy raz próbujesz schudnąć, ale do tej pory 
efekty były mierne, lub kończyły się efektem jo-jo. Nie martw się, 
to bardzo powszechny problem, z którym można sobie jednak 
poradzić. Forsowne ćwiczenia i katorżnicza dieta zwykle kończą 
się rozczarowaniem, gdy nie widzimy szybkich efektów naszych 
działań. Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie odżywianie 
i regularna aktywność � zyczna prowadzą do sukcesu, jednak 
często w odległej perspektywie czasowej. Warto wypróbować 
suplementy diety, których składniki wspomagają spalanie 
tłuszczu, przyspieszenie metabolizmu oraz usuwają nadmiar 
wody z organizmu.SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Pharmovit ostropest plamisty
wspomaga prawidłowe utrzymanie funkcji 
wątroby oraz wspomaga trawienie i oczyszczanie 
organizmu, 60 kaps. 

Cetaphil EM, MD 
emulsja do mycia, balsam do twarzy i ciała, 
500 ml

Cetaphil EM, MD Active Plast
plastry na płaski brzuch, 
6 szt. 

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
4499*

cena za opakowanie
4199*

Active Plast 
plastry na chrapanie, 10 szt.

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
7399*

od

Therm Line Fast   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.

ODPORNOŚĆ / PRZEZIĘBIENIE

Muconatural 
Complete
syrop bez cukru, 120 ml

Muconatural 
Complete 
syrop, 128 g

XXXX*

cena za opakowanie

SILNIEJSZA NIŻ PRZEZIĘBIENIE

Aspirin®C **

20 tabletek

Aspirin® C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, 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, inne salicylany 
lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywia-
dzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne 
stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydol-
ność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/30.05.2014/KS
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cena za opakowanie
2999*

Cynek Forte**
wspiera funkcjonowanie 
układu odpornościowego, 
20 kaps.

Syrop MUCONATURAL Complete jest wyrobem medycznym, wskazanym do stosowania w leczeniu kaszlu zarówno suchego jak i mokrego oraz w szczególności 
w leczeniu kaszlu związanego z zakażeniami górnych dróg oddechowych.

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

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.

cena za opakowanie
1499*

Neosine syrop Skład:1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum). Postać: Syrop Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować: 
u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej 
lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny. OTC- lek wydawany bez przepisu lekarza. Neosine to lek o działaniu przeciwwirusowym 
oraz immunostymulującym. Jest to pierwszy lek dostępny bez recepty, który zawiera znaną substancję inozyny pranobeks. Polecany jest dla osób o obniżonej odporności, 
w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialnyA� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.  
Neosine, tabletki, Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum). Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku 
nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego 
we krwi. Podmiot odpowiedzialny: A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. Leki OTC. NEOSINE FORTE SYROP 100 ML Neosine forte, 
syrop, 5 ml syropu zawiera 500 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum). Neosine forte, tabletki, 1 tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu (Inosinum 
pranobexum). Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg 
i skóry twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować: u pacjentów z nadwrażliwością 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu 
moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 133/151

Neosine** 
250 mg/5ml syrop, 150 ml

Neosine** 
500 mg, 20 tabl.

Neosine Forte** 
syrop, 100 ml

cena za opakowanie
2499*

cena za 100 ml = 16.99 zł
2499*

cena za 100 ml = 22.99 zł
2299*

cena za 100 ml = 24.16 zł
2899*

cena za 100 g = 21.87 zł
2799*

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

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.

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
1699*

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.

PRZEZIĘBIENIE 

Strepsils**
z miodem i cytryną
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. RB-M-09128

SZYBKO ŁAGODZI BÓL, 
ZABIJA WIRUSY 
SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, SZYBKO ŁAGODZI BÓL, 
ZABIJA WIRUSY ZABIJA WIRUSY ZABIJA WIRUSY ZABIJA WIRUSY 

Sudafed**
60 mg, 12 tabl.

cena za opakowanie
2199*

Sudafed** tabletki udrożniające zatkany nos 12 szt. Substancja czynna: Pseudoefedryny chlorowodorek. Dawka: 60 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: 
Sudafed stosuje się w  objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa i  zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w  przebiegu: przeziębienia, grypy, 
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: U pacjentów z nadwrażliwością 
na pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub z ciężką chorobą wieńcową; u pacjentów, 
którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; u pacjentów przyjmujących furazolidon. Podmiot 
odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

Otrivin Regeneracja**
aerozol do nosa, 10 ml

OTRIVIN REGENERACJA** aerozol do  nosa 10 ml. Skład: Skład: 1ml roztworu zawiera: substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 0,1mg , deksopantenol 
5mg oraz substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek (roztwór), potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona. Wskazania: 
nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujace w  przebiegu przeziebienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia 
zatok. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, po przebyciu operacji wykonywanej przez nos, jaskra, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, 
choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ciąża, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Sp. z o.o. ul.

cena za 100 ml = 219.99 zł
2199*

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

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
2199*

OROFAR MAX Chlorek cetylopirydyniowy 2 mg + 1 mg chlorowodorek lidokainy pastylki twarde. Wskazania do stosowania. Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów 
zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 
powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na  substancje czynne, inne środki miejscowo znieczulające z  grupy amidów lub na  którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z  o.o. v. XI.2015. OROFAR MAX 30 PAST. - NOVARTIS / Orofar Max** pastylki 
na ból gardła 30 szt. Substancja czynna: Cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek. Dawka: 2 mg +1 mg. Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Miejscowe 
leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i  jamy ustnej, a  także łagodzenie dolegliwości bólowych w  tych stanach. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot 
odpowiedzialny: Novartis Consumer Health.

Orofar MAX** 
 30 past.

Orofar MAX** 
 20 past.

cena za opakowanie
1599*

TANTUM VERDE** 0,15% ATOMIZER 30 ML Tantum Verde, 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 = 73.30 zł
2299*

36 pastylek twardych
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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

BIOPRAZOL BIO MAX 
ZGAGĘ ZWYCIĘŻA

JEDNA KAPSUŁKA 
DZIAŁA CAŁĄ DOBĘ

PRECYZYJNE 
DZIAŁANIE
SZYBKA  ULGA

Bioprazol® Bio Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 
Skład: Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). Wskazania: Bioprazol® Bio Max 
jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu 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 nelfinawirem.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Wskazania: Bioprazol® Bio Max 
cena za opakowaniecena za opakowanie
1299*

Szybka ulga od zgagi i niestrawności

Rennie®**

48 tabletek

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz sub-
stancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, nie-
strawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiperkalcemię, kamica nerkowa 
z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK
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cena za opakowaniecena za opakowanie
2799*

Bengay** 
maść przeciwbólowa, 50 g

BENGAY** maść przeciwbólowa 50 g 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i  100 mg mentolu. Wskazania: Maść 
przeznaczona jest dla dorosłych i  dzieci powyżej 12 lat i  wskazana w  celu łagodzenia bólów i  sztywności mięśni oraz stawów 
spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować na uszkodzoną 
skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

cena za 100 ml = 37.98 zł
1899*

cena za opakowanie
2199*

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. 

Szybka ulga od zgagi i niestrawności

Rennie®**

48 tabletek

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz sub-
stancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, nie-
strawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiperkalcemię, kamica nerkowa 
z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK

L.P
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XXXX*

cena za opakowanie

Ketonal® Active Postać: kapsułki twarde, 50mg. Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: 
Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy. Przeciwwskazania: 
Występujące w  przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju 
reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, 
rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji ana� laktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność 
serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego 
w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 
Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

Ketonal Active** 
lek przeciwbólowy 50 mg, 20 kaps.

cena za opakowanie
1899*

Traumon**
żel 10%, 50 g

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

cena za 100 g = 45.98 zł
2299*

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.

ZDROWIE KOBIETY

Zestaw witamin i składników mineralnych wzbogacony 
o ekstrakt z żurawiny skomponowany specjalnie 
z myślą o kobietach w ciąży i matkach 
karmiących piersią.

W trosce o zdrowie Twoje 
i Twojego maluszka

Olimp Gold-Vit 
dla Kobiet
 30 tabl.

Olimp Gold Omega 3 
D3+K2
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3299*

cena za opakowanie
3299*

Olimp Gold-Vit Olimp Gold Omega 3 
D3+K2

cena za opakowanie
32

Iladian
wsparcie zdrowia intymnego kobiet, leczenie infekcji, higiena miejsc 
intymnych
wsparcie zdrowia intymnego kobiet, leczenie infekcji, higiena miejsc 

cena za opakowanie
1799*

od

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

nasilenia uderzeń gorąca
cena za opakowanie
4299*

Katelin Mag B6 
Suplement diety zawierający chlorek potasu, 
cytrynian magnezu i witaminę B6, 60 kaps. SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
4599*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Femibion 3 
karmienie piersią
28 tabl. + 28 kaps.

cena za opakowanie
6199*

cena za opakowanie
9199*

Femibion 2 
ciąża
56 tabl. + 56 kaps.

cena za opakowanie
1799*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWIE DZIECKA

cena za 100 ml = 419.80 zł
2099*

Multilac Baby 
synbiotic dla dzieci w kroplach, 5 ml

cena za 100 ml = 22,34 zł
1899*

Szybko 
odblokowuje nos 
i działa aż do 
12 godzin*

 CHPL/CHOTRI/0026/19

Otrivin dla dzieci
10 ml

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

cena za 100 ml = 219.90 zł
2199*

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.

*Dotyczy błony śluzowej nosa
SUDAFED XYLOSPRAY DEX DLA DZIECI Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 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 dzieci w wieku od 2 do 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 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED XYLOSPRAY DEX  Każdy ml aerozolu do   Każdy ml aerozolu do SUDAFED XYLOSPRAY DEX  Każdy ml aerozolu do SUDAFED XYLOSPRAY DEX
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. MAT/7832/02/2020

**

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za 100 ml = 259.90 zł
2599*

XXXX*

cena za zestaw

Bepanthen 
Baby®

Maść 100 i 30 g

Wsparcie naturalnych procesów regeneracyjnych 
i ochrona przed odparzeniami pieluszkowymi

Maść Bepanthen Baby pielęgnuje pupę maluszka i chroni przed zaczerwienieniem oraz powstawaniem odparzeń pieluszkowych. 
Może być stosowana przy każdej zmianie pieluszki, a także po kąpieli lub przed snem.  Jest odpowiednia dla dzieci od pierwszych dni 
życia. Jest wygodna w użyciu, nie brudzi i łatwo ją zmyć.  Została przebadana klinicznie. Nie zawiera konserwantów, substancji anty-
septycznych, barwiących ani zapachowych. Wspiera regenerację  brodawek sutkowych, które często są drażnione w trakcie karmienia. L.P

L.M
KT
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Nr 1
POŁOŻNYCH

*

W

RE
KOMENDACJI

* Źródło: Badanie rekomendacji wśród aktywnych zawodowo położnych w kategorii „maści do pielęgnacji okolic okołopielusz-
kowych”, badanie metodą CAWI przeprowadzono na próbie 159 położnych w dniach: 17.12 –31.12 2019

cena za 100 g = 43.99 zł
4399*

**

**

SUPLEMENT DIETY

Vibovit Junior 
pomarańczowy, truskawkowy  
30 tor. 

cena za opakowanie
3599*

od

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.

DOBRA FORMA

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz 
zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) 

SUPLEMENT DIETY

ZzzQuil Natura
opakowanie 30, 60 żelek

Olimp Żeń-Szeń 
Vita Complex  
30 kaps.

Olimp Perceptin  
30 kaps.

cena za opakowanie
1699*

cena za opakowanie
3999*

Olimp Żeń-Szeń 

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2199*

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*

Olimp Therm Line Forte
60 tabl. 

cena za opakowanie
4799*

SUPLEMENT DIETY
Olimp Therm Line Forte

99

cena za opakowanie
3499*

od

Inventum** 
lek zawiera sildena� l – jedną z najbardziej znanych substancji używanych 
w leczeniu zaburzeń erekcji, 2 tabl. 

INVENTUM 25 MG DO ROZGRYZANIA I ŻUCIA 2 TABL Skład: 1 tabletka zawiera 25mg syldena� l (sildena� lum) Wskazania: Preparat należy stosować u dorosłych 
mężczyzn w  celu uzyskania wzwodu umożliwiającego satysfakcjonujący stosunek seksualny. Przeciwwskazania  do  stosowania: nadwrażliwość na  substancje 
składowe preparatu równoczesne, przyjmowanie azotanów lub leków uwalniających tlenek azotu, zaburzenia pracy serca albo wątroby o ostrym nasileniu, niedawno 
przebył udar albo zawał serca oraz hipotonia, stwierdzona utrata wzroku powstała w efekcie niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii 
nerwu wzrokowego. Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa) Podmiot odpowiedzialny: 
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o. o.

cena za opakowanie
1199*
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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

Golden Cup Tajska Maść Tygrysia
8 g, 12 g, 22 g

Skrzypovita Pro 
szampon i odżywka do włosów, 125 - 200 ml

CHPL/CHZODU/0001/19

Zovirax Duo
krem, 2g

ZOVIRAX DUO (50 mg + 10 mg)/g,  krem. 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum). Wskazania do stosowania: Leczenie 
wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych nawracającej opryszczki warg w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wrzodziejącej opryszczki warg u 
immunokompetentnych dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość  na substancje czynne, walacyklowir lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą. Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych  innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakte-
ryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.II.2015.

cena za 100 g = 1599.50 zł
3199*

** 

Corega 
Super Mocny
70 g

 CHPL/CHPLD/0045/19

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
1999**

cena za opakowanie
2899**

cena za opakowanie
19

cena za opakowanie
2399*

PIERWSZY RATUNEK 
W DOLEGLIWOŚCIACH JAMY USTNEJ

DZIAŁA: 
 PRZECIWBÓLOWO
 PRZECIWZAPALNIE
 ANTYSEPTYCZNIE

PRODUKT LECZNICZY

PIERWSZY RATUNEK 
W DOLEGLIWOŚCIACH JAMY USTNEJ

DZIAŁA: 
 PRZECIWBÓLOWO
 PRZECIWZAPALNIE
 ANTYSEPTYCZNIE

PRODUKT LECZNICZY

Skrzypovita Pro 
szampon i odżywka do włosów, 125 - 200 ml
Skrzypovita Pro 
szampon i odżywka do włosów, 125 - 200 ml

cena za 100 g = 44.27 zł
3099*

cena za 100 g = 189.90 zł
1999*

cena za opakowanie
999*

od

cena za opakowanie
2199*

od

10



** 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

Microlife NC 200
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

Visine** 
Visine Classic** krople zmniejszające przekrwienie oczu 15 ml Substancja czynna: Tetryzoliny chlorowodorek. Dawka: 0,5 mg/ml. Postać: Krople do  oczu, roztwór. 
Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną 
wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Krople do oczu łagodzą towarzyszące 
objawy takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą preparatu; jaskra z wąskim kątem przesączania; nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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

Microlife B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 1 szt.

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

cena za 1 szt.
18799*

cena za 1 szt.
11999*

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

cena za 1 szt.
13999*

Microlife NEB 200
inhalator tłokowy, kompaktowy i wygodny, 

Microlife NC 150
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

18999*

cena za 1 szt.cena za 1 szt.

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

Microlife NEB 400

cena za 1 szt.
14299*

Dr Check FC500
termometr bezkontaktowy na podczerwień, 1 szt.

cena za 1 szt.
18999*

13699*

cena za 1 szt.
21299*

cena za 1 szt.

cena za 100 ml = 159.93 zł 
2399*

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
12399*

cena za 1 szt.
19999*

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

cena za 1 szt.
19199*19199

Whiteway Jet 3000
bezprzewodowy irygator dentystyczny, 1 szt.

Opti Free 
płyn do soczewek kontaktowych, 300 ml 

cena za 100 ml = 11.66 zł
3499*

White Way
szczoteczka soniczna pulsar, 1 szt.

cena za 1 szt.
4499*
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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.

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

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

cena za 100 ml = 3.70 zł
3699* Biovital Zdrowie Plus

dla osób dorosłych, przepracowanych, 
przemęczonych, chcących zachować zdrowie, 
odporność, energię i dobrą kondycję organizmu 
niezależnie od wieku, 1 l  

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
1599*

Nurofen Express Forte** 
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy, 
20 kaps.cena za opakowanie

1999*
Espumisan**
lek na wzdęcia oraz gazy, który może być stosowany 
w leczeniu objawowym zaburzeń trawiennych, 100 kaps. 
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SUPLEMENT DIETY


