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Pierwsze objawy alergii?
Polecamy leki łagodzące

str. 4

** 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:

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. SCORBOLAMID** 20 tabl. Scorbolamid® (Salicylamidum, Acidum ascorbicum, Rutosidum). Skład i postać: 1 tabletka drażowana zawiera: 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu 
askorbowego, 5 mg rutozydu. Wskazania: Gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez 
kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemo� lia, trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko 
hemolizy po długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego); kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego); hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilości kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu; ciąża; 
karmienie piersią. Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye a. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. SUDAFED XYLOSPRAY HA** aerozol zmniejszający obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiający odpływ 
wydzieliny 10 ml Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek. Dawka: 1mg/1ml Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu 
trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych 
zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. SUPREMIN MAX** 1,5 mg/ml 150 ml. Skład: 1 ml, syrop ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu ( Butamirati citras).Wskazania: Objawowe lecznie ostrego, 
nieproduktywnego kaszeluPrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancję cznną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymieniną w punkcie 6,. ChPL. Pierwszy trymestr ciąży ( patrz punkt 4.6 ChPL). Supremin Max nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zahamowania ośrodka oddechowego. Podmiot 
odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53. 00-113 Warszawa

proszek w saszetkach łagodzący objawy 
przeziębienia i grypy, 14 sasz.

cena za opakowanie
2099*

Thera� u Extragrip**

Scorbolamid**
lek stosowany w przeziębieniu 
lub grypie, 20 tabl.

cena za opakowanie
1399*

Supremin Max**
syrop przeciwkaszlowy, 
150 ml 

cena za 100 ml = 17.66 zł
2649*

cena za 100 ml = 159.90 zł
1599*

Sudafed Xylospray Ha**
zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa w ostrym, 
w naczynioruchowym oraz w alergicznym 
zapaleniu błony śluzowej nosa, 10 ml
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** Przed użyciem zapoznaj się z  ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i  dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

MĄDRY SPOSÓB NA BÓL BRZUCHA

No-spa**
łagodzi bolesne skurcze w obrębie przewodu 
pokarmowego, dróg żółciowych i dróg rodnych, 
20 tabl. 

Doskwiera Ci ból brzucha związany z przejedzeniem, stresem, 
biegunką, miesiączką, kłopotami z jelitami bądź nerkami czy 
układem moczowym? 

Powodem może być skurcz mięśni gładkich. Czasem ból jest nie tylko 
sygnałem ostrzegawczym, ale staje się trudny do zniesienia i obniża 
znacząco jakość życia człowieka. Dzięki działaniu rozkurczowemu 
No-Spa likwiduje częstą przyczynę bólu brzucha - skurcz. 

Pozbądź się bólu brzucha i wróć do normalnego funkcjonowania.

Doppelherz system 
Kollagen Beauty
zawiera witaminy i składniki mineralne, które 
pomagają zadbać o naturalne piękno skóry 
od wewnątrz, 30 amp. 

Halitomin 
tabletki na świeży oddech, 30 szt.

NO-SPA** 40 mg tabletki. Sklad: każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny (Drotaverini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 52,0 mg. Wskazania do stosowania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie 
i z pożądanym skutkiem: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca. Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Sano� -Aventis Sp. z o.o., 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. +22 280 00 00. UNDOFEN MAX**1% SPRAY 30 ML UNDOFEN® MAX SPRAY, aerozol na skórę. Skład: 1 g roztworu zawiera substancję czynną 10 mg terbina� ny chlorowodorku (Terbina� ni hydrochloridum). Wskazania do stosowania: zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermato� ty: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej. Łupież pstry. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na terbina� nę lub na którakolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. MAGLEK B6** tabletki uzupełniające niedobory magnezu, łagodzące objawy przemęczenia, stresu, poprawiające koncentrację 
50 szt. Substancja czynna: Mleczan magnezu oraz wit. B6. Postać: Tabletki niepowlekane. Dawka: 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. skazania: Pro� laktyka niedoboru magnezu i Wit B6 w przypadku niewystarczającej podaży w diecie, stosowanie leków moczopędnych oraz u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. rzeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia 
o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. XENNA EXTRA COMFORT**,*** tabletki przeczyszczające 10 tabl. Substancja czynna: Suchy wyciąg z owoców senesu (Sennae angustifoliae fructus extractum siccum). Dawka: 150 mg - 220 mg, co odpowiada 20 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B. Postać: tabletki drażowane. Wskazania do stosowania: w krótkotrwałych zaparciach. Przeciwwskazania: 
nie należy stosować leku XENNA EXTRA COMFORT w przypadku znanej nadwrażliwości (alergii) na substancję czynną lub na inny składnik preparatu oraz w przypadku niedrożności jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego, w przypadku ostrych chorób zapalnych jelit ( np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego ) w przypadku bólów brzusznych nieznanego pochodzenia lub w stanach odwodnienia z ubytkiem wody oraz elektrolitów. Nie zaleca się podawania XENNA EXTRA COMFORT, dzieciom poniżej 12 roku życia bez wskazań lekarskich. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.

Iladian 
suplement diety zawierający bakterie 
probiotyczne, 10 kaps. 

Undofen max**
lek o działaniu przeciwgrzybiczym 
do stosowania na skórę, 30 ml 

Chela-Ferr Forte
pomaga redukować uczucie zmęczenia 
i znużenia, wspiera odporność, wspomaga 
wchłanianie żelaza, 30 kaps. 

SUPLEMENT DIETYIladian 

Skrzypovita
przyczynia się do utrzymania właściwego stanu 
i wyglądu skóry i włosów, 40+42 tabl. 

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
11999*

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
2699*

cena za 100 ml = 93.30 zł
2799*

cena za opakowanie
2249*
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PRZYWITAJ WIOSNĘ W DOBREJ FORMIE

** 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.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

ZADBAJ O STAWY

Bóle stawów potra� ą być bardzo uciążliwe w życiu codziennym.
Nadmierne obciążenie stawów lub pogorszenie wydajności procesów 
metabolicznych w organizmie, które pojawiają się z wiekiem, mogą 
prowadzić do zmian zwyrodnieniowych stawów. 

W składzie 4Flex znajduje się hydrolizat kolagenu, którego zadaniem jest 
wzmocnienie kości i utrzymanie masy mięśniowej. Dodatkowo preparat 
zawiera witaminę C, która wspiera produkcję kolagenu. 

Ciesz się sprawnością swoich stawów z 4Flex.

Maglek** 
magnez z witaminą B6, 50 tabl. 

NO-SPA** 40 mg tabletki. Sklad: każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny (Drotaverini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 52,0 mg. Wskazania do stosowania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie 
i z pożądanym skutkiem: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca. Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Sano� -Aventis Sp. z o.o., 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. +22 280 00 00. UNDOFEN MAX**1% SPRAY 30 ML UNDOFEN® MAX SPRAY, aerozol na skórę. Skład: 1 g roztworu zawiera substancję czynną 10 mg terbina� ny chlorowodorku (Terbina� ni hydrochloridum). Wskazania do stosowania: zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermato� ty: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej. Łupież pstry. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na terbina� nę lub na którakolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. MAGLEK B6** tabletki uzupełniające niedobory magnezu, łagodzące objawy przemęczenia, stresu, poprawiające koncentrację 
50 szt. Substancja czynna: Mleczan magnezu oraz wit. B6. Postać: Tabletki niepowlekane. Dawka: 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. skazania: Pro� laktyka niedoboru magnezu i Wit B6 w przypadku niewystarczającej podaży w diecie, stosowanie leków moczopędnych oraz u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. rzeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia 
o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. XENNA EXTRA COMFORT**,*** tabletki przeczyszczające 10 tabl. Substancja czynna: Suchy wyciąg z owoców senesu (Sennae angustifoliae fructus extractum siccum). Dawka: 150 mg - 220 mg, co odpowiada 20 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B. Postać: tabletki drażowane. Wskazania do stosowania: w krótkotrwałych zaparciach. Przeciwwskazania: 
nie należy stosować leku XENNA EXTRA COMFORT w przypadku znanej nadwrażliwości (alergii) na substancję czynną lub na inny składnik preparatu oraz w przypadku niedrożności jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego, w przypadku ostrych chorób zapalnych jelit ( np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego ) w przypadku bólów brzusznych nieznanego pochodzenia lub w stanach odwodnienia z ubytkiem wody oraz elektrolitów. Nie zaleca się podawania XENNA EXTRA COMFORT, dzieciom poniżej 12 roku życia bez wskazań lekarskich. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.

Hepatil
wspiera pracę wątroby i przyczynia się 
do właściwego metabolizmu tłuszczów, 40 tabl. 

Len mielony 
wykazuje korzystny wpływ na funkcjonowanie 
układu trawiennego, wspiera prawidłową 
perystaltykę jelit, a także ułatwia prawidłowe 
wypróżnianie, 200 g 

Xenna Extra Comfrot**
lek przeczyszczający, który pobudza czynność 
jelita grubego, 10 tabl. 

4 Flex
pomaga utrzymać zdrowe kości, wspiera 
wzrost i utrzymanie masy mięśniowej, 30 sasz. 

Gold Lecytyna 
wspomaga komórki odpowiedzialne 
za aktywność umysłową, zdolność koncentracji 
oraz procesy uczenia się i zapamiętywania, 
60 szt. 

SUPLEMENT DIETY

4 Flex

Olimp Perceptin
wspomaga pracę mózgu, zwiększa koncentrację, 
30 kaps. 

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
6499*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie
1799*

cena za 100 g = 4.00 zł
799*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
4049*
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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.

ALERGIA / PRZEZIĘBIENIE

pomaga w walce z alergią

Zagraj alergii 
na nosie!

Lek Amertil®Bio

i 

Amertil® Bio: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini 
dihydrochloridum). Wskazania: Amertil® Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, 
związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu 
objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne 
piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z 
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., 
ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

XXXX*

cena za opakowanie

Claritine® Allergy
7 tabletek

Claritine Allergy, Loratadinum, 10 mg, tabletki. 1 tabletka zawiera 10 mg Loratadinum (loratadyny). Substancja pomocnicza 
o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Wskazania: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i prze-
wlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomoc-
niczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl V3/14.03.2019/MK

Claritine® Allergy

L.P
L.M

KT
.03

.20
19

.71
57

Wszechstronne działanie,
Wyraźna ulga W alergii

Aleric Deslo Active** 
5 mg 10 tabl.

Aleric Deslo Active** 
syrop, 60 ml

Aleric Deslo Active** Desloratadinum 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania do stosowania: łagodzenie objawów związanych z: alergicznym 
zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. 
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o. 
Aleric Deslo Active** syrop, 60 ml. Aleric Deslo Active, desloratadyna, roztwór doustny 0,5 mg/ml. Wskazania do  stosowania: u  dorosłych, młodzieży i  dzieci 
w wieku od 6 do 11 lat, w celu łagodzenia objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; - pokrzywką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o

Sinupret** 
50 tabl.

Sinupret®, tabletki drażowane, krople doustne. Produkt złożony. Wskazania: Wspomagająco w  ostrych i  przewlekłych stanach zapalnych zatok. Produkt 
jest przeznaczony do  tradycyjnego stosowania w  wymienionych wskazaniach i  jego skuteczność opiera się na  długim okresie stosowania i  doświadczeniu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy i nadkwasota żołądka. 
Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o. 

Möller's Forte z tranem
wspomaga odporność oraz dba o mózg i serce. 
Naturalnie bogaty w Omega -3, 112 kaps. 

**

cena za opakowanie
1749*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
1349*

cena za 100 ml = 34.15 zł
2049*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
4899*

cena za opakowanie
1999*

od

XXxx Sinupret® eXtract
  Znika blokada nosa1

  Ustępuje zatokowy ból głowy2

  Można swobodnie oddychać1

Zatkany nos? 
Zatokowy ból 
głowy?

Cena za opakowanie

Sinupret® extract, tabletki drażowane. 1 tabletka drażowana zawiera: 160,00 mg natywnego suchego wyciągu (3–6:1) złożonego z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.), ziela szczawiu 
(Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3). Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m). Postać farmaceutyczna: Tabletka drażowana. Wskazania do sto-
sowania: Sinupret® extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroba wrzodowa. 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. ChPL: 2014-12-19. 

1.  Jund R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50(4): 417–426. 2. Bachert C et al. Poster: Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled 
parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNO-1016 in acute rhinosinusitis. 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Nürnberg 2013. 

4



** 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 

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*

Tantum Verde**
pastylki na gardło, 20 szt.

GARDIMAX MEDICA SPRAY 30 ML Chlorhexidini digluconatis solutio + Lidocaini hydrochloridum diglukonian chlorheksydyny 20 mg/10 ml, chlorowodorek 
lidokainy 5 mg/10 ml Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice aerozol do stosowania w jamie ustnej 
Wskazania: lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu 
stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające 
z grupy amidów lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy.  

Gardimax**
łagodzi dolegliwości bólowe związane ze stanem 
zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów 
zapalnych jamy ustnej i gardła, 30 ml

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.

Syrop Islandzki
tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej jamy ustnej 
i gardła, łagodzi suchy kaszel i chrypkę, 200 ml

cena za 100 ml = 11.75 zł
2349*

Gripex Hot Max** 
łagodzi objawy przeziebienia i grypy, 12 sasz.

Gripex Hot Max 1000mg+100mg+12,2mg, 12 sasz. Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 100mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg. 
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 

Gripex Hot Max** 

USP_2018_007 MODULY HW 03_95x74mm_GRIPEX-MAX.pdf   1   15/01/18   12:40

Tantum Verde smak miętowy, Benzydamini hydrochloridum 3mg, pastylki twarde. Dwuwklęsłe pastylki koloru zielonego o smaku miętowym.
Tantum Verde smak cytrynowy, Benzydamini hydrochloridum3mg, pastylki twarde. Dwuwklęsłe pastylki koloru żółtego o smaku cytrynowym.
Wskazania: Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Tantum Verde smak miętowy i Tantum Verde smak cytrynowy jest przeciwwskazany u pacjentów 
z fenyloketonurią (ze względu na zawartość aspartamu). Podmiot odpowiedzialny:Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 
00181 Rzym, Włochy.

cena za 100 ml = 224,90 zł
2249*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
2199*

cena za 100 ml = 78.30 zł
2349*
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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

** 

Nurofen Mięśnie i Stawy, 200 mg ibuprofenu, plaster leczniczy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Nurofen Mięśnie i Stawy jest wskazany do krótkotrwałego 
leczenia objawowego, miejscowego bólu spowodowanego ostrym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu 
stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 16 lat i powyżej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą; Pacjenci z reakcjami alergicznymi nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, 
pokrzywka), związanymi z przyjęciem ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); Stosowanie na uszkodzoną 
lub zranioną skórę, Trzeci trymestr ciąży, Stosowanie na oczy, usta lub błony śluzowe. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. RB-M-07844

Nurofen Mięśnie i Stawy
plaster leczniczy, 2 plastry

Nurofen Mięśnie i Stawy
plaster leczniczy, 4 plastry

Nurofen Mięśnie i Stawy

 200 mg ibuprofenu, plaster leczniczy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Nurofen Mięśnie i Stawy jest wskazany do krótkotrwałego 

NOWOŚĆ

precyzyjnie w miejscu bólu!

Działają do

24h

Pyralgina** 
500 mg, 12 tabl.

Pyralgina (Metamizolum natricum). Skład i postać: Jedna tabletka zawiera 500 mg soli sodowej metamizolu. Wskazania: Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, 
gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol, inne pochodne pirazolonu 
i pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (szczególnie u pacjentów, u których po zastosowaniu któregoś z tych 
leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją 
na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym, tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją ana� laktoidalną 
na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna 
lub naproksen. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, 
niedokrwistość). Ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra por� ria wątrobowa. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Stosowanie leków 
z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon). Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA.

Imodium Instant** 
2 mg, 6 szt.

IMODIUM INSTANT** 2 mg 6 szt.. Dawka : Jedna tabletka (lio� lizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie ostrej 
i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości 
stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci 
w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; 
u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi 
bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim 
zakresie działania. Nie stosować w  przypadkach, w  których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie należy natychmiast przerwać w  przypadku 
wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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

VOLTAREN MAX** żel 2% 100g. 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

Dexak** 
10 tabl.

Dexak®, tabletki powlekane 25 mg. SKŁAD: Każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu (dexketoprofenum) w  postaci deksketoprofenu z  trometamolem. 
WSKAZANIA: Objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, 
bólu zębów. PRZECIWWSKAZANIA: Nie wolno stosować produktu leczniczego w następujących przypadkach: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną, 
inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym 
mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie 
polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów z  reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub 
� bratów w  wywiadzie; u  pacjentów, u  których w  wywiadzie stwierdzono krwawienie z  przewodu pokarmowego lub perforację, związane z  wcześniejszym 
leczeniem NLPZ; u  pacjentów z  czynną chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z  przewodu 
pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia 
przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością 
serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min); u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10–15 
punktów w skali Childa – Pugha); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, 
biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Berlin-Chemie AG 
(Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy

cena za opakowanie
1799*** 

** 

cena za opakowanie
1099*

cena za opakowanie
1899*

cena za opakowanie
1499*

cena za 100 g = 36.99 zł
3699*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
4899*
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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.

ZDROWA KOBIETA

Capivit A+E Forte System 
30 tabl.

Gripovita mama
wspomaga organizm w utrzymaniu odporności 
w okresie ciąży i karmienia piersią, 10 sasz.

cena za opakowanie
1549*

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3749*

cena za opakowanie
2399*

Gripovita mama

*

Maxigra Femina 
Żel intymny Maxigra® femina eliminuje dyskomfort 
związany z suchością, swędzeniem, pieczeniem okolic 
intymnych, zapewnia odpowiedni poślizg, daje odczucie 
natychmiastowego i długotrwałego nawilżenia.

Prenatal Classic
polecany kobietom w ciąży, 90 tabl.

Lactacyd® Caring Glide
to żel intymny, który zapewnia odpowiednie nawilżenie, 50 ml

cena za opakowanie
1399*

cena za 100 ml = 19.00 zł
1499*

cena za opakowanie
5199*

cena za 100 ml = 35.98 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.

ZDROWE DZIECKO

* IQVIA, Sprzedaż ilościowa, Kategoria leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych dla dzieci, MAT 19; Nurofen FC Brands Dipstick 2018
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/2020-01/22

NR 1 WŚRÓD MAM*

Nurofen® dla dzieci Forte**
truskawkowy / pomarańczowy, 100 ml

cena za 100 ml = 26.99 zł
2699*

Pelavo
wyrób medyczny przeznaczony dla dzieci już po 1 roku 
życia! Wspomaga gardło podczas terapii stanu zapalnego 
gardła i migdałków. Łagodzi suchy kaszel, chrypkę i ból 
gardła, 30 ml SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

NOWOŚĆ

SUPLEMENT DIETY

Visolvit Junior
żelki dla dzieci z zestawem witamin i minerałów, 50 szt. 

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
2199*

cena za 100 ml = 59.97 zł
1799*

Coldrex Junior C** 
10 torebek

COLDREX JUNIOR C** 10 torebek. Coldrex Junior C, (300 mg + 5 mg + 20 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Skład: Jedna saszetka zawiera: 
paracetamol (Paracetamolum) 300 mg, chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg, kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 20 mg. Wskazania 
do  stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z  gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa 
(katarem) u dzieci w wieku 6-12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Przyjmowanie: zydowudyny, inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania. 
Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Iskial Junior
w płynie 100 ml

cena za 100 ml = 9.99 zł
999*

cena za opakowanie
3499*
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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

Oleofarm 
oleje tłoczone na zimno, różne rodzaje, 200-500 ml

Zielnik Świata 
herbaty ziołowe 

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

NA CIĘŻKIE, BOLĄCE 
I OPUCHNIĘTE NOGI

Wystarczy 1 tabletka dziennie!

SUPLEMENT DIETY

Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg
Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu). Wskazania: w celu poprawy 

zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), 
w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

GINKOFAR® INTENSE
120 mg, tabletki powlekaneSkład: Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

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

GINKOFAR® INTENSE
120 mg, tabletki powlekane

Ginkofar®
Na pamięć 
wybierz lek

nnee

GinkofarGinkofar®

Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg
Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu). Wskazania: w celu poprawy 

zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), 
w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

GINKOFAR® INTENSE
120 mg, tabletki powlekane

Acard** 
75 mg 60 tabl.

ACARD** 75 mg x 60 tabl. (Acidum acetylsalicylicum). Skład i postać: Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania do stosowania: 
Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego 
ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan 
po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego 
udaru mózgu u  pacjentów z  TIA, po  przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u  pacjentów z  TIA; u  osób z  zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, 
zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale 
unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów pro� laktyki. Przeciwwskazania: Produktu Acard nie należy stosować: 
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; u pacjentów ze skazą 
krwotoczną; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością 
wątroby; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku 
do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye a - rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie 
wątroby i mózgu. 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.

Maxigra go**
lek stosowany przy zaburzeniach erekcji, 4 tabl. 

MAXIGRA GO** 25 mg 4 tabl. Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldena� lu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldena� lu cytrynianu. 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) i 70,4575 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Produkt leczniczy 
Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej 
do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldena� lu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu 
i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldena� lu z lekami 
uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldena� lu, i leków 
pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów 
leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldena� lu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. 
pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra 
Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu 
wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od  tego, czy miało to  związek, czy nie miało związku z  wcześniejszą 
ekspozycją na  inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldena� lu w  następujących grupach pacjentów: pacjentów z  ciężką niewydolnością 
wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po  niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi 
zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości 
fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldena� lu u  tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; 
www.polpharma.pl. ChPL: 2017.07.05.

** 

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
4399*

cena za 100 ml = od 3.30 zł
1649*

od
cena za 100 ml = od 3.20 zł
699*

od

cena za opakowanie
6999*

cena za opakowanie
1999*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWE CIAŁO

Nicorette® Coolmint  Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie 
uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 
18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette 
Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według 
uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku 
poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. PL-Ni-2000058

Nicorette® Coolmint**
tabletki do ssania 2mg, 20 tabletek

Nicorette® Coolmint**
tabletki do ssania 4mg, 20 tabletek

*W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC, „preparaty stosowane w uzależnieniach – palenie papierosów” – dane PEX za okres YTD 
07.2020. 

Salvequick 
plastry na pęcherze i otarcia, 6 szt., 10 szt., 26 szt.

Hydrokoloidalne plastry na pęcherze i otarcia działają jak dodatkowa 
warstwa skóry. Idealnie przylegają do skóry, tworzą poduszeczkę, która 
chroni przed naciskiem i ocieraniem. Łagodzą ból, przyspieszają gojenie 
ran. Są bezbarwne i dyskretne, elastyczne i oddychające. Mogą być 
stosowane pro� laktycznie w celu ochrony przed otarciami.

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 opakowanie
3199*

cena za opakowanie
1199*

**

D-Vitum Forte 2000 j.m.
preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych w celu 
uzupełniania diety w witaminę D, 60 kaps.

Cynek Forte
wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, 20 kaps. SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

Visine Classic** 
krople zmniejszające przekrwienie oczu, 15 ml

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 opakowanie
1499*

cena za 100 ml = 159.93 zł
2399*

cena za opakowanie
949*

od
cena za opakowanie
2149*

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.

SPRZĘT MEDYCZNY I OPTYK

Microlife B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 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*

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

cena za 1 szt.
18999*

Microlife NC 200
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

Microlife NC 150
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

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

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

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

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

White Way WW-Sonic
soniczna szczoteczka do zębów, 1 szt.

cena za 1 szt.
21999*

White Way Jet 3000
bezprzewodowy irygator dentystyczny, 1 szt.

cena za 1 szt.
12399*

18999*

cena za 1 szt.

Microlife NC 150

cena za 1 szt.
19999*

cena za 1 szt.
10999*

cena za 1 szt.
13999*

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

cena za 100 ml = 7.78 zł
2799*cena za opakowanie

4499*

cena za 100 ml = 7.78 zł
2799*

21299*

cena za 1 szt.

White Way
szczoteczka soniczna pulsar, 1 szt.

cena za 1 szt.
4549*

12999*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.
19499*
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STREFA PREMIUMSTREFA PREMIUM

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

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. ASPIRIN C** 20 tabl. musujące tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe do stosowania 
w przebiegu przeziębienia i grypy 20 szt. Substancja czynna: Kwas askorbinowy, kwas acetylosalicylowy. Dawka: 240 mg + 400 mg. Postać: Tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych 
i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, skaza krwotoczna, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

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
1699*

Ibuprom RR** 
szybko działający lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny i przeciwgorączkowy, 24 tabl. cena za opakowanie

2999*
Aspirin C**
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 
20 tabl. musujących 

cena za opakowanie
4199*

cena za opakowanie
4399*

cena za opakowanie
1999*

Biotynox Forte, 10 mg, tabletki: Jedna tabletka zawiera 10 mg biotyny (Biotinum). Wskazania do stosowania: Wspomagające leczenie niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu 
włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu i krocza, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.
Biotynox, 5 mg, tabletki: Jedna tabletka zawiera 5 mg biotyny (Biotinum). Biotynox, 10 mg, tabletki: Jedna tabletka zawiera 10 mg biotyny (Biotinum). Wskazania do stosowania: Wspomagające leczenie niedoboru biotyny 
z takimi objawami jak: wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu i krocza, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. 
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