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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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WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

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. VIGANTOLETTEN 1000 J.M.** 90 TABL. Skład i postać farmaceutyczna: tabletki. 1 tabletka zawiera 
25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D. Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające 
w osteoporozie u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów 
prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania. Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Informacji udziela 
podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 09.03.2016 r. FLAVAMED** 15 mg/5 ml. SKŁAD:1 miarka (5 ml) syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku 
(Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 łyżka miarowa (5 ml) syropu zawiera 1,75 g sorbitolu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Syrop. Przezroczysty, bezbarwny do jasnobrązowego roztwór o zapachu malinowym. Wskazania do stosowania: Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli 
i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza. Podmiot Odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Berlin-Chemie AG 
Glienicker Weg 12512489 Berlin, Niemcy Aktualizacja: 07.2016. Informacja naukowa: Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00. 

SUPLEMENT DIETY

produkt leczniczy do stosowania w bólu, 
podrażnieniu i zapaleniu gardła, 30 tabl.

cena za opakowanie
2599*

Orofar Max**

Flavamed** 
syrop stosowany w leczeniu mokrego 
kaszlu, 100 ml

cena za 100 ml = 18.49 zł
1849*

cena za opakowanie
1499*

Multilac 
probiotyk poprawiający działanie układu 
pokarmowego, 10 szt. 
probiotyk poprawiający działanie układu 

Vigantoletten1000**
to lek, którego substancją czynną jest 
witamina D3, 90 szt. 

cena za opakowanie
2999*



AKTYWNA ZIMA

** 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

Ketonal Active**
lek przeciwbólowy, 20 kaps.

cena za opakowanie
1899*

SUPLEMENT DIETY

Futuro
dwustronny stabilizator nadgarstka z szyną 
(beżowy)

cena za opakowanie
8099*

NexCare Cod Hot Mini
okład żelowy wielkokrotnego użytku

cena za opakowanie
2299*

VERDIN COMPLEXX – WSPARCIE 
W DOLEGLIWOŚCIACH TRAWIENNYCH

Verdin Complexx
wspomaga działanie układu pokarmowego, 
30 tabl. 

Jedzenie ulubionych smakołyków powoduje uczucie pełności oraz 
ciężkości po posiłku, ucisk w brzuchu, skłonności do wzdęć i odbijanie? 

Na szczęście jest rozwiązanie – suplement diety, który kompleksowo 
wspiera pracę naszego układu pokarmowego. Jego główne 
składniki: kurkuma, karczoch i rozmaryn wspomagają prawidłowe 
funkcjonowanie wątroby i jelit, łagodząc niestrawności po jedzeniu. 
Dodatkowo ekstrakty z karczocha pomagają utrzymać prawidłowy 
poziom cholesterolu. 

Pozwól sobie na chwilę pysznego zapomnienia, a Verdin complexx 
pomoże złagodzić skutki uboczne.

Rennie Antacidum**
lek na zgagę, 48 tabl.

Futuro
stabilizator kolana 

Stoperan**
lek przeciwbiegunkowy, 18 kaps. 

cena za opakowanie
1399*

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. 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. STOPERAN** 0,002 g 18 kaps. Skład: 1 kapsułka chlorek loperamidu 2 mg, kapsułki twarde. Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy 
natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.  Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. RENNIE ANTACIDUM** tabletki do ssania stosowane przy zgadze, nadkwaśności i niestrawności 
48 szt. Substancja czynna: Węglan wapnia, węglan magnezu. Dawka: 680 mg + 80 mg. Postać: Tabletki do ssania. Wskazania: Do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na węglan wapnia, węglan magnezu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia, wapniowa kamica nerkowa. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. ALTACET** x 75 g żel. Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, 
obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa.  ZOVIRAX DUO** (50 mg + 10 mg)/g,  krem, 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum). 
Wskazania do stosowania: leczenie wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych nawracającej opryszczki warg w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wrzodziejącej opryszczki warg u immunokompetentnych dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej).Przeciwwskazania: nadwrażliwość  na substancje czynne, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych  innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakteryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2016.

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
2849*

cena za opakowanie
6899*
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AKTYWNA ZIMA

** 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.

Voltaren Max**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny 
i przeciwobrzękowy, 100 g

SUPLEMENT DIETY

Altacet**
lek na stłuczenia i obrzęki, 75 g 

cena za 100 g = 21.32 zł
1599*

SUPLEMENT DIETY

Skrzypovita Men 
pomaga utrzymać zdrowe włosy 
i ich naturalny kolor, 30 tabl.

cena za opakowanie
1999*

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

cena za opakowanie
3199*

Apap Ice 
chłodzący plaster hydrożelowy, 1 szt. 

VOLTAREN MAX – BRAK OGRANICZEŃ W ZIMOWYCH 
AKTYWNOŚCIACH
Czy ból sprawia, że nie możesz robić wszystkiego co zechcesz?

Ogranicza Twój ruch, dopada w niechcianych momentach i przeszkadza 
w korzystaniu z uroków zimy? 

Zadziałaj szybko i bezpośrednio w miejsce bólu aplikując 
skoncentrowany żel z diklofenakiem, skuteczną substancją 
przeciwbólową. Przenikając przez skórę tra� a on prosto w miejsce 
toczącego się stanu zapalnego niwelując go i natychmiast dając 
wyraźnie odczuwalną ulgę. Ból w stawach nie musi być już dotkliwym 
problemem.

Miralo
wspiera nastrój oraz wpływa na zwiększenie 
odporności na stres, 20 kaps.

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. 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. STOPERAN** 0,002 g 18 kaps. Skład: 1 kapsułka chlorek loperamidu 2 mg, kapsułki twarde. Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy 
natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.  Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. RENNIE ANTACIDUM** tabletki do ssania stosowane przy zgadze, nadkwaśności i niestrawności 
48 szt. Substancja czynna: Węglan wapnia, węglan magnezu. Dawka: 680 mg + 80 mg. Postać: Tabletki do ssania. Wskazania: Do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na węglan wapnia, węglan magnezu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia, wapniowa kamica nerkowa. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. ALTACET** x 75 g żel. Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, 
obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa.  ZOVIRAX DUO** (50 mg + 10 mg)/g,  krem, 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum). 
Wskazania do stosowania: leczenie wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych nawracającej opryszczki warg w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wrzodziejącej opryszczki warg u immunokompetentnych dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej).Przeciwwskazania: nadwrażliwość  na substancje czynne, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie w przypadku chorobowych zmian skórnych wywołanych  innym wirusem, niż wirus opryszczki zwykłej oraz w przypadku grzybiczych, bakteryjnych lub pasożytniczych zakażeń skóry. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2016.

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
2949*

cena za 100 g = 36.99 zł
3699*

Opti-Free Replenish 
płyn do soczewek kontaktowych, 300 ml

cena za 100 ml = 13.50 zł
4049*

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.

PRZEZIĘBIENIE

XXxx Bronchipret® TE
  Hamuje proces zapalny1

  Ułatwia odkrztuszanie1

  Redukuje napady kaszlu2,3
Cena za opakowanie

Zapalenie oskrzeli?

Męczący kaszel?

Bronchipret TE, syrop 100 g syropu zawiera: Thymi herbae extractum fluidum (wyciąg płynny z ziela tymianku) (DER: 1:2-2,5; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: amoniak 10%  (m/m), glicerol 85%  , etanol 
90% [V/V]: woda oczyszczona (1:20:70:109)) 15,0 g, Hederae helicis folii extractum fluidum (wyciąg płynny z liści bluszczu pospolitego) (DER: 1:1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% [V/V]) 1,5 g. Pro-
dukt leczniczy zawiera 7% [V/V] alkoholu. Postać farmaceutyczna: Syrop Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do 
umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych 
(Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku 
udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, tel: 22 886 46 06.
1. Seibel J, Pergola C, Werz O, Kryshen K, Wosikowski K, Lehner MD, Haunschild J: Bronchipret®  syrup containing thyme and ivy extracts suppresses bronchoalveolar inflammation and goblet cell hyperplasia 
in experimental bronchoalveolitis. Phytomedicine 2015; 22: 1172–1177. 2. Kemmerich B, Eberhardt R, Stammer H: Efficacy and tolerability of a  fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and 
matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Arzneimittelforschung 2006; 56: 652–660. 3. Marzian O: Treat-
ment of acute bronchitis in children and adolescents. Noninterventional postmarketing surveillance study confirms the benefit and safety of a  syrup made of extracts from thyme and ivy leaves. MMW Fortschr 
Med 2006; 149: 69–74.

cena za 100 ml = 29.99 zł
2999*

Tymianek i podbiał**
16 past., 24 past.

Tymianek i  Podbiał roślinne pastylki o  działaniu powlekającym przy chrypce i  suchym kaszlu 16 szt. Substancja czynna: Gęsty wodny wyciąg 
z ziela tymianku, gęsty wodny wyciąg z liścia podbiału. Dawka: 100 mg + 100 mg. Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Chrypka, kaszel związany 
z  przeziębieniem oraz pomocniczo w  nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Zawarte w  preparacie polisacharydy śluzowe mają 
działanie powlekające, tworzą warstwę ochronną, która łagodzi podrażnienia i  powstrzymuje działania odruchowe błony śluzowej gardła, a  tym 
samym łagodzi kaszel. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  którykolwiek ze składników leku. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland 
Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

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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2999*

Xylorin** aerozol stosowany w leczeniu objawowego zapalenia błony śluzowej nosa 18 ml Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek. Dawka: 
550 mcg/ml Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Lek zmniejsza 
obrzęk i przekrwienie błony śluzowej, dzięki czemu udrażnia nos, ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny. Obkurczenie 
naczyń krwionośnych następuje po 5-10 minutach i utrzymuje się przez 5-6 godzin. Przeciwskazania: Nadwrażliwośc na ksymetazoliny chlorowodorek 
lub którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadwrażliwość na leki adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych 
leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji), zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, stan 
po zabiegach usunięcia przysadki i zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma 
Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

cena za 100 ml = 124.95 zł
2499*

cena za 100 ml = 94.39 zł
1699* Xylorin**

aerozol 18 ml
Xylorin 
Express**
aerozol 20 ml

Ibuprom Zatoki**
24 tabl.

IBUPROM ZATOKI** 24 TABL. Ibuprofen 200 mg, fenylefryny chlorowodorek 6,1 mg; tabletki drażowane. Wskazania do  stosowania: stosować doraźnie w  celu 
złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu 
grypy lub przeziębienia Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u  pacjentów: z  nadwrażliwością na  ibuprofen, fenylefryny chlorowodorek lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą; u  których po  przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w  przeszłości objawy alergii 
w postaci astmy oskrzelowej, kataru, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki; przyjmujących leki z grupy inhibitorów monoaminooksygenazy MAO (stosowanych 
w leczeniu niedociśnienia tętniczego oraz depresji) i w okresie do 14 dni od zaprzestania ich stosowania; z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) 
dwunastnicy lub z krwawieniem z przewodu pokarmowego; z przebytym w przeszłości, po zastosowaniu NLPZ, krwawieniem z przewodu pokarmowego lub perforacją; 
z krwawieniem wewnątrzczaszkowym lub innym rodzajem krwawienia; z ciężką niewydolnością wątroby, z ciężką niewydolnością nerek lub z ciężką niewydolnością 
serca (klasa IV wg NYHA); z chorobą wieńcową; z nadciśnieniem tętniczym; z niewyjaśnionymi zaburzeniami hematologicznymi; ze skazą krwotoczną; z cukrzycą; 
z guzem chromochłonnym nadnerczy; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; z nadczynnością tarczycy; z rozrostem gruczołu krokowego. Produktu leczniczego 
nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia sp. z o.o.

cena za opakowanie
1799*

ACC Optima 600 mg x 10 tabl. mus. Skład: 1 tabletka musująca zawiera: substancję czynną 600 mg 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 w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 
02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

cena za opakowanie
1499*

cena za opakowanie
1549*

cena za opakowanie
1849*

ACC Optima**
rozrzedza wydzielinę znajdującą się w drogach oddechowych 
w celu jej łatwiejszego odksztuszenia, 10 tabl. musujących
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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 

cena za opakowanie
2149*

Sudafed**
60 mg, 12 tabl.

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

cena za opakowanie
1999*

Cholinex**  
150 mg 32 pastylki

CHOLINEX** 150 MG 32 PASTYLKI Każda pastylka zawiera 150 mg Cholini salicylas (choliny salicylanu). Wskazania do stosowania: Stany zapalne błony śluzowej 
jamy ustnej i gardła. Ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym. Jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła 
wywołanych przez niektóre drobnoustroje. Produkt Cholinex jest wskazany do  stosowania u  osób dorosłych i  młodzieży powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na: salicylany, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, pozostałe składniki preparatu. Nie podawać u  osób z  żylakami przełyku, ze względu 
na zagrożenie krwotokiem. Podmiot odpowiedzialny:  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  v.V.2016

cena za 100 ml = 399.80 zł
2149*

Multilac Baby 
synbiotic dla dzieci w kroplach, 5 ml SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
4249*

Iskial Max + Czosnek 
120 kaps. SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
2199*

Thera� u Total Grip**  
16 kaps.

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

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 syropy 100 ml. 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/5 ml syrop, 150 ml

Neosine** 
500 mg, 20 tabl.

Neosine Forte** 
syrop, 100 ml

cena za opakowanie
2799*

cena za 100 ml = 14.66 zł
2499*

cena za 100 ml = 22.99 zł
2299*
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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

Iberogast® 20 ml

Iberogast® 50 ml

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z mo-
toryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się 
głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer 
Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V5/07.2018/KH L.P
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Siła natury i nauki

Ibuprom RR**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączowy, 24 tabl.

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.

cena za opakowanie
1699*

Espumisan** 
lek na wzdęcia, 40 mg  25 kaps. 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: ESPUMISAN, 40 mg, kapsułki SKŁAD JAKOŚCIOWY I  ILOŚCIOWY: Każda kapsułka zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum). 
Substancje pomocnicze o  znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 0,28 mg, żółcień pomarańczowa FCF (E 110) 0,002 mg. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA: żelatynowe kapsułki, prawie okrągłe, żółte, miękkie, o gładkiej powierzchni i widocznej spoinie. Zawartość kapsułek jest bezbarwna i może 
być lekko mętna. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z gromadzeniem się gazów, np.: wzdęcia; 
w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych okolic brzucha, np. badaniach radiologicznych 
i ultrasonogra� cznych oraz gastroskopii. Espumisan wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych. PRZECIWWSKAZANIA: 
Nadwrażliwość na substancję czynną, żółcień pomarańczową FCF (E 110), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. Ostatnia 
aktualizacja: 07.2016. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

cena za opakowanie
799*

Visine Classic**
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.

cena za 100 ml = 159.93 zł 
2399*

**
**

Apap** 
24 tabl.

APAP** 500 mg x 24 tabl. Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane . Wskazania do  stosowania: Bóle o  różnej etiologii: głowy (np. bóle migrenowe), 
menstruacyjne, nerwobóle, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła. Gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol 
lub na  którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i  reduktazy 
methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia, Sp. z o.o.

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

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

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
2299*

od

cena za 100 ml = od 129.95 zł
2599*

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

ZDROWIE KOBIETY

Skrzypovita
Skrzypovita 1 raz dziennie, 42 tabl.
Skrzypovita 40+, 42 tabl.
Skrzypovita wzmocnienie włosówi paznokci, 80 kaps.

Skrzypovita

cena za opakowanie
2249*

Canesten®
1 kapsułka
dopochwowa,
miękka

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

L.PL.MKT.09.2020.7748

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

**

cena za opakowanie
4749*

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*

SUPLEMENT DIETY

*IQVIA Commercial Sp. z o.o., Pharmascope, klasa 04A4, sprzedaż ilościowa i wartościowa preparatów multiwitaminowych dla kobiet w ciąży MAT/2019/7. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zbilansowanej diety. 
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia.    
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Najczęściej wybierana 
marka witamin dla kobiet 
w ciąży w Polsce.*

Najczęściej wybierana 
marka witamin dla 
kobiet w ciąży w Polsce.*

Wczesna ciąża CiążaPlanowanie ciąży
Femibion 1 Femibion 2Femibion 0

SUPLEMENT DIETY

*IQVIA Commercial Sp. z o.o., Pharmascope, klasa 04A4, sprzedaż ilościowa i wartościowa preparatów multiwitaminowych dla kobiet w ciąży MAT/2019/7. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zbilansowanej diety. 
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia.    
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Najczęściej wybierana 
marka witamin dla kobiet 
w ciąży w Polsce.*

Najczęściej wybierana 
marka witamin dla 
kobiet w ciąży w Polsce.*

Wczesna ciąża CiążaPlanowanie ciąży
Femibion 1 Femibion 2Femibion 0

SUPLEMENT DIETY

*IQVIA Commercial Sp. z o.o., Pharmascope, klasa 04A4, sprzedaż ilościowa i wartościowa preparatów multiwitaminowych dla kobiet w ciąży MAT/2019/7. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zbilansowanej diety. 
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia.    
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Najczęściej wybierana 
marka witamin dla kobiet 
w ciąży w Polsce.*

Najczęściej wybierana 
marka witamin dla 
kobiet w ciąży w Polsce.*w ciąży w Polsce.w ciąży w Polsce.

Wczesna ciąża CiążaPlanowanie ciąży
Femibion 1 Femibion 2Femibion 0

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
5999*

Tantum Rosa**
500 mg, 10 sasz.

Tantum Rosa, proszek do sporządzenia roztworu, 0,6 g, 10 saszetek. Skład: Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej benzydamini hydrochloridum (chlorowodorek 
benzydaminy), 53,2 mg/g. Wskazania: Tantum Rosa stosuje się dopochwowo oraz na błonę śluzową zewnętrznych narządów płciowych. Lek stosuje się do leczenia 
dolegliwości i objawów, takich jak: ból, pieczenie, świąd, zaczerwienienie, upławy, obrzęk w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Te dolegliwości 
i objawy występują w konsekwencji zapalenia sromu i pochwy, zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia (np. zakażenia, podrażnienia mechaniczne), również 
po chemio- i radioterapii. Lek stosuje się również w pro� laktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii, a także do łagodzenia dolegliwości sromu w okresie połogu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji leku. Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym może spowodować reakcję 
uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska sp. z o. o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy.

cena za opakowanie
2949*

Olimp 
kwas foliowy 400 mcg
30 tabl. 

Olimp 
Vita-Min plus Mama 
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
2299*

SUPLEMENT DIETY

7health-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.

ZDROWE DZIECKO

Cebion**
krople 0,1 mg/ml, 30 ml

CEBION** 100 mg/1ml x 30 ml  Skład: 1ml roztworu  (ok. 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego, Substancje pomocnicze : glicerol 87%. Dawkowanie 
Doustnie. Niemowlęta od 28. dnia ż. i dzieci do ukończenia 23. m.ż.: 5-8 kropli na dobę; Dzieci 3-11 rż.: 10 kropli na dobę; Dorośli i dzieci od 12 rż.: 15-20 kropli na dobę 
(w przypadku większego zapotrzebowania podane dawki stosuje się 2 razy na dobę).Krople można podawać, dodając je do butelki lub na łyżce mleka, herbaty, soku. 
Wskazania: Preparat zalecany w : niedoborach witaminy C w organiźmie i zapobieganie im, niedokrwistości, oparzeniach, stanach zapalnych skóry, błon śluzowych, 
układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, stanach uczuleniowe, zakażeniach układu moczowego, kolagenozach, rekonwalescencji, 
diecie ubogiej w witaminę C, karmieniu sztucznym niemowlą- ptreparat zalecany dla dzieci. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub jakąkolwiek 
substancję pomocniczą preparatu. Szczawianowa kamica nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (m.in. hemochromatoza, niedokrwistość sideroblastyczna) 
Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation GmbH.Informacji udziela Merck Sp. z .o o, ul. Jutrznki 137, Warszawa.

Sudafed Xylospray 
HA dla dzieci** 
0,05% 10 ml

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. 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.

XXXX*

cena za zestaw

Bepanthen 
Baby®

Maść 100

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
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86* 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.

XX*

Bepanthen 

Wsparcie naturalnych procesów regeneracyjnych 
i ochrona przed odparzeniami pieluszkowymi
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86Źródło: Badanie rekomendacji wśród aktywnych zawodowo położnych w kategorii „maści do pielęgnacji okolic okołopielusz-
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cena za 100 g = 55.99 zł
5599*

cena za 100 ml = 21.99  zł
3299*

cena za opakowanie
2099*

cena za 100 ml = 22.34 zł
1899*

cena za opakowanie
1949*

cena za 100 ml = 189.90 zł
1849*

1.Badanie IQS, Consumer Journey 03.2017 w grupie matek używających Nurofen dla dzieci
NUROFEN DLA DZIECI FORTE TRUSKAWKOWY, POMARAŃCZOWY Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania 
do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz gorączki. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancje czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości (np. skurcz 
oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w wywiadzie powiązane z przyjmowaniem kwasu 
acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu 
pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba 
wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub 
krwawienia); krwawienie z naczyń-mózgowych lub z inne czynne krwawienie; ciężka niewydolność: wątroby,  nerek lub serca klasa (IV wg 
NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, 
biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.   PL/2019-03/2

9/10 mam ufa produktom Nurofen dla dzieci1

cena za 100 ml = 24.99 zł
2699*

Sudafed Xylospray 
DEX dla dzieci** 
10 ml

**

cena za 100 ml = 264.90 zł
2699*

cena za 100 ml = 59.97 zł
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.

DOBRA FORMA

ZAWIERA UNIKALNY 
KOLAGEN FORTIGEL®,

KTÓRY WCHŁANIA SIĘ AŻ W 95%

POSTAW NA SPRAWNE STAWY

*Źródło: Rynek preparatów na stawy, IMS Pharmascope MAT 12.2017, value Suplement diety

Nr.1
wPolsce*

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 opakowanie
1299*

TO LEK, KTÓREGO SKUTECZNOŚĆ 
ZOSTAŁA POTWIERDZONA 
W BADANIACH KLINICZNYCH 
Z UDZIAŁEM POLSKICH PACJENTÓW,

NA CIĘŻKIE, BOLĄCE 
I OPUCHNIĘTE NOGI

Wystarczy 1 tabletka dziennie!

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
7499*

SUPLEMENT DIETY

**

cena za 100 g = 37.99 zł
3799*

cena za opakowanie
1399*

Maglek B6**
lek stosowany w pro� laktyce niedoboru 
magnezu i witaminy B6

**

**

cena za opakowanie
4999*
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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

PIERWSZY RATUNEK 
W DOLEGLIWOŚCIACH JAMY USTNEJ

DZIAŁA: 
 PRZECIWBÓLOWO
 PRZECIWZAPALNIE
 ANTYSEPTYCZNIE

PRODUKT LECZNICZY

cena za 100 ml = 199.90 zł
1999*

cena za opakowanie
2049*

od

cena za opakowanie
3549*

PHARMOVIT PREMIUM
KOLAGEN MORSKI + WITAMINA C
Kolagen z witaminą C

Biotebal szampon, odżywka 
produkty wzmacniające do pielęgnacji skóry głowy 
i włosów osłabionych, wypadających, a także farbowanych, 200 ml.

cena za 100 ml = 18.25 zł
3649*

cena za 100 ml = 16.25 zł
3249*

Iladian
żele do higieny intymnej, wspomagają utrzymanie 
właściwego Ph okolic intymnych i chronią je przed 
szkodliwym działaniem drobnoustrojów, 150-180 ml KOSMETYK HIPOALERGICZNY

cena za opakowanie
1799*

od

cena za opakowanie
3399*

cena za opakowanie
3049*

cena za opakowanie
2349*

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.

SPRZĘT MEDYCZNY I OPTYK

Plaster 
Elastyczny
do cięcia 
1 m x 6 cm

Prestopor
Supermiękki

1 m x 8 cm

Prestovis
Supermocny

1 m x 6 cm

Kubuś
i Przyjaciele

80 x 6 cm

cena za opakowanie
949*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1049*

cena za opakowanie
849*

Plaster 
Elastyczny
do cięcia 
1 m x 6 cm

Prestopor
Supermiękki

1 m x 8 cm

Prestovis
Supermocny

1 m x 6 cm

Kubuś
i Przyjaciele

80 x 6 cm

cena za opakowanie
7499*

cena za opakowanie
4299*

cena za opakowanie
8599*

Coldhot Nexcare Premium 
okład żelowy, 11 cm x 23,5 cm

Coldhot Nexcare Classic 
11 cm x 26 cm

Coldhot Pack Nexcare Maxi 
19,5 cm x 30 cm

cena za opakowanie
399*

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

cena za 1 szt.
19999*

Diagnostic NC 300
termometr bezkontaktowy na podczerwień, 1 szt.

199

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

cena za 1 szt.
14299*

Microlife NEB 400

cena za 1 szt.

13699*

cena za 1 szt.

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
12399*

Diagnostic PRO MESH 
inhalator siateczkowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
20699*

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

cena za 1 szt.
10999*

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, 

cena za 1 szt.

Microlife NC 150
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

18999*

cena za 1 szt.cena za 1 szt.
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STREFA PREMIUMSTREFA PREMIUM

SZYBKO ŁAGODZI BÓL, 
ZABIJA WIRUSY
I BAKTERIE

SZYBKO ŁAGODZI BÓL, 
ZABIJA WIRUSY
I BAKTERIE

SZYBKA POMOC 
NA BÓL GARDŁA 
DLA DZIECI

NAJSILNIEJSZY LEK
NA OSTRY BÓL GARDŁA*

* Z grupy klasycznych NLPZ stosowanych miejscowo w leczeniu bólu gardła
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. 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. Strepsils Intensive Direct, Flurbiprofenum, 8,75 mg/dawkę, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe objawowe leczenie ostrego bólu gardła u dorosłych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na flurbiprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka), związane z przyjęciem kwasu 
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia) i owrzodzenia jelit; krwawienie lub perforacja 
przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ostatni trymestr ciąży; ciężka niewydolność serca, wątroby lub 
nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S. A. PL/2020-01/17

NAJSILNIEJSZY LEK
NA OSTRY BÓL GARDŁA

Sprawdzony lek
na każdy ból gardła

cena za 100 ml = 159.93 zł
2399*

cena za opakowanie
1749*

cena za opakowanie
2249*

** 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.

THERAFLU EXTRAGRIP** proszek w saszetkach wspomagający objawowe leczenie grypy i przeziębienia 14 szt. Substancja czynna: Feniraminy maleinian, fenylefryny chlorowodorek, paracetamol. Dawka: 20 mg + 10 mg + 650 mg. Postać: Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania: Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: 
gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno - stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ciężkie schorzenia układu krwionośnego, wątroby, nerek, nadciśnienie tętnicze, gruczolak gruczołu krokowego 
z tendencją do zalegania moczu, niedrożność szyi pęcherza moczowego, niedrożność odźwiernika dwunastnicy, czynna choroba wrzodowa, cukrzyca, choroby płuc (w tym astma), jaskra z wąskim kątem przesączania, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej, padaczka, stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni 
po ich odstawieniu, ciąża i okres karmienia piersią, dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Heath GmbH, Niemcy.

**

** **

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
2099*

Thera� u ExtraGRIP** 
to lek stosowany przy objawach grypy 
i przeziębienia. 14 szasz.cena za opakowanie

1199*
C-Vtum 
to preparat zawierający 1000 mg witaminy C (kwasu 
L-askorbinowego) w jednej kapsułce, 30 kaps.

SUPLEMENT DIETY
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