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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:

LIOTON 1000** 8,5 mg (1000 IU)/g, żel SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej (Heparinum natricum).Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Postać farmaceutyczna: Żel. Wskazania do stosowania: Leczenie wspomagające w: 
chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu 
leczniczego. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu jako substancji pomocniczych, nie należy stosować produktu leczniczego u osób z alergią na parabeny. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., 
3 Via Sette Santi, 50131 Florencja, Włochy Na podstawie ChPL z dn. 04.09.2013 Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00. OTRIVIN ALLERGY** aerozol do nosa zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa 15 ml. Substancja czynna: Maleinian dimetindenu, 
fenylefryna. Dawka: (2,5 mg+0,25 mg)/ml. Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego (katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony 
śluzowej nosa. Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego. Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Fenylefryna, podobnie jak inne substancje obkurczające naczynia krwionośne, jest 
przeciwwskazana w zanikowym zapaleniu błony śluzowej nosa oraz u pacjentów, którzy przyjmują obecnie inhibitory monoaminooksydazy lub przyjmowali je w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie fenylefryną. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy. INOVOX EXPRESS**
2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg. Lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Łagodzenie bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość 
lidokainy produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. GAVISCON** Gaviscon o smaku mięty, Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna Wskazania do stosowania: Leczenie objawów re� uksu 
żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność, na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którakolwiek substancję pomocnicza, w tym estry hydroksybenzoesanów (parabenów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Inovox Express**
pastylki do ssania na gardło, 
smak miodowo-cytrynowy, 24 tabl. 

Gaviscon**
tworzy warstwę ochronną, która 
zapobiega cofaniu się kwaśnej treści 
żołądkowej z żołądka, 150 ml 

wspomaga w leczeniu 
chorób żył powierzchownych, 
krwiaków podskórnych, 
stłuczeń i obrzęków, 100 g

cena za 100 ml = 58.99 zł
5899*

cena za 100 ml = 21.66 zł
3249*

Lioton 1000 żel**

cena za opakowanie
1849*

cena za 100 ml = 149.93 zł
2249*

Otrivin Allergy**
hamuje reakcję alergiczną, ułatwia 
oczyszczanie przewodów nosowych 
oraz zmniejsza katar, 15 ml



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

LEKKI POCZĄTEK WIOSNY

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SZYBKIE ZŁAGODZENIE ZGAGI

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

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

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

Rennie**
stosowany w leczeniu zgagi, niestrawności, 
odbijania, czyli w objawach związanych 
z nadkwaśnością soku żołądkowego, 48 tabl. 

Espumisan**
stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości 
żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym 
gromadzeniem się gazów w przewodzie 
pokarmowym np. wzdęciach, 40 mg, 100  kaps. 

Berimal
wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu 
cholesterolu, 30 kaps. 

Kreon Travix**
wspomaga pracę trzustki, 20 kaps.

KREON TRAVIX** 10 000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Pankreatyna (Pancreatinum). Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako substancję czynną 150 mg pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności: amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. BP), lipazy 10 000 j. Ph.Eur. (j. BP), proteazy 600 j. Ph.Eur. Postać farmaceutyczna. Kapsułka dojelitowa. Kapsułki żelatynowe, twarde, zawierające granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery). Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna. Wskazanie lub wskazania 
terapeutyczne do stosowania. Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza), przewlekłe zapalenie trzustki, stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu żołądka (gastrektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki 
i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 14.09.2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 9/2018. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa ESSENTIALE FORTE** kapsułki do stosowania w chorobach wątroby 50 szt. Substancja czynna: Fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Dawka: 300 mg. Postać: 
Kapsułki. Wskazania: Preparat Essentiale® Forte jest roślinnym lekiem stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: A. Nattermann & Cie GmbH. Informacji udziela: Sano� -Aventis Sp.z o.o. 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 BIOPRAZOL BIO MAX** 20 mg 14 kaps. 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). 
Wskazania: Bioprazol® Bio MAX jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nel� nawirem. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. 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. 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. ALUGASTRIN®** tabletki – jedna tabletka zawiera węglan dihydroksyglinowo-sodowy-340 mg. Wskazania: nadkwaśność soku żołądkowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołane przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe luki przeciwzapalne - leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane na przeziębienie),choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Sposób stosowania: Alugastrin® zawiesina:
Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 15 ml (łyżkę stołową) w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości. Wstrząsnąć przed użyciem. Alugastrin® tabletki: Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: rozgryźć lub żuć 1-2 tabletki w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości. Podmiot odpowiedzialny: BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o.

Lactocontrol
preparat przeznaczony dla osób dorosłych 
nietolerujących laktozy, 30 tabl.

Lactocontrol

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
2849*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2949*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
2549*
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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.
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IBEROGAST – MOC 9 ZIÓŁ LECZNICZYCH

Lek Iberogast® zawiera unikalna formułę 9 starannie dobranych 
wyciągów z roślin leczniczych. Każdy z nich posiada własne 
składniki aktywne, które działają na przyczyny różnych dolegliwości 
trawiennych. Te naturalne substancje, połączone w preparacie, 
współdziałają ze sobą, łagodząc jednocześnie szereg różnych 
objawów czynnościowych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich 
jak: ból i skurcze brzucha, wzdęcia, gazy, uczucie pełności, uczucie 
ciężkości, zgaga i nudności. Iberogast® jest skutecznym, najwyższej 
jakości lekiem, korzystającym z leczniczej mocy natury.

Xenna Extra comfort**
lek na zaparcia, który stymuluje jelito grube, 
10 tabl. 

Iberogast**
produkt leczniczy roślinny do stosowania 
w przypadku różnych dolegliwości przewodu 
pokarmowego jak niestrawność, zespół jelita 
drażliwego, wzdęcia, nudności, zgaga, 20-100 ml

Colon C
ułatwia wypróżnianie, dodatkowo pomaga 
kontrolować stężenie cholesterolu we krwi, 
200 g 

Bułka tarta
ze złocistym lnem mielonym, 450 g 

Verdin Fix
wspomaga trawienie, pracę żołądka i jelit, 
40 sasz.

Len mielony
mielone nasiona lnu uzyskane w procesie 
odtłuszczania, 200 g 

KREON TRAVIX** 10 000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Pankreatyna (Pancreatinum). Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako substancję czynną 150 mg pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności: amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. BP), lipazy 10 000 j. Ph.Eur. (j. BP), proteazy 600 j. Ph.Eur. Postać farmaceutyczna. Kapsułka dojelitowa. Kapsułki żelatynowe, twarde, zawierające granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery). Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna. Wskazanie lub wskazania 
terapeutyczne do stosowania. Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza), przewlekłe zapalenie trzustki, stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu żołądka (gastrektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki 
i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 14.09.2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 9/2018. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa ESSENTIALE FORTE** kapsułki do stosowania w chorobach wątroby 50 szt. Substancja czynna: Fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Dawka: 300 mg. Postać: 
Kapsułki. Wskazania: Preparat Essentiale® Forte jest roślinnym lekiem stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: A. Nattermann & Cie GmbH. Informacji udziela: Sano� -Aventis Sp.z o.o. 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 BIOPRAZOL BIO MAX** 20 mg 14 kaps. 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). 
Wskazania: Bioprazol® Bio MAX jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nel� nawirem. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. 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. 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. ALUGASTRIN®** tabletki – jedna tabletka zawiera węglan dihydroksyglinowo-sodowy-340 mg. Wskazania: nadkwaśność soku żołądkowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołane przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe luki przeciwzapalne - leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane na przeziębienie),choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Sposób stosowania: Alugastrin® zawiesina:
Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 15 ml (łyżkę stołową) w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości. Wstrząsnąć przed użyciem. Alugastrin® tabletki: Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: rozgryźć lub żuć 1-2 tabletki w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości. Podmiot odpowiedzialny: BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o.

Iberogast**Iberogast**

Alugastrin** 
lek na zgagę, 40 tabl. 

cena za 100 ml = od 129.95 zł
2599*

od

cena za opakowanie
1199*

cena za 100 g = 17.00 zł
3399*

cena za 100 g = 1.66 zł
749*

cena za opakowanie
1849*

cena za 100 g = 4.00 zł
799*

cena za 100 g = 4.00 zł
7

cena za opakowanie
1849*
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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.
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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 
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ALERGIA/PRZEZIĘBIENIE

Nasometin** 
aerozol do nosa stosowany w celu złagodzenia objawów alergicznego 
zapalenia błony śluzowej nosa, czyli kataru siennego, 60 dawek

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

Ascorvita Max 
na odporność, zawiera witaminy C, D oraz cynk. 
Tabletki o wydłużonym uwalnianiu, 30 szt.

cena za opakowanie
2099*

SUPLEMENT DIETY

Tantum Verde**
pastylki na gardło, 20 szt.

Fenistil 0,1%** 
żel, 30 g

FENISTIL** Maleinian dimetyndenu 1mg/g Żel Wskazania do stosowania:Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, 
powierzchowne oparzenia skóry (pierwszego stopnia). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  substancję czynną lub na  którąkolwiek substancje pomocniczą. 
Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o  v.XII.2015

Flavamed** 
15 mg/5 ml, syrop 100 ml

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. 

cena za opakowanie
2799*

Nasometin Control**, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do  nosa, zawiesina. Skład: Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [µg] 
mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego. Wskazania: leczenie objawów 
zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u  dorosłych w  wieku od  18 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nieleczone miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka); niedawno przebyta operacja 
nosa lub uraz nosa (do czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). 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. NASC/01/01-2020`

Tantum Verde smak miętowy, Benzydamini hydrochloridum 3mg, pastylki twarde. Dwuwklęsłe pastylki koloru zielonego o smaku miętowym. 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. Produkt 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. OTC- produkty lecznicze wydawane bez recepty. 

cena za 100 g = 84.97 zł
2549*

cena za opakowanie
1499*

cena za 100 ml = 18.49 zł
1849*

Flavamed** 
15 mg/5 ml, syrop 100 ml

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 
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 
Flavamed** 15 mg/5 ml. SKŁAD:1 miarka (5 ml) syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym 

cena za 100 ml = 18.49 zł

49*

cena za opakowanie
1949*
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PRZEZIĘBIENIE 

1. Na podstawie badania in-vitro SORL 50034/01, 2018.
Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie. Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: Produkt 
leczniczy przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i powyżej ) w krótkotrwałym objawowym 
leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związany z przeziębieniem. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz 
oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych 
niesteroidowych lekówprzeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; 
czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); 
ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; niewyjaśnione zaburzenia układu 
krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 
12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. RB-M-23893

Nurofen Express Forte
kapsułki, miękkie, 20 kapsułek

Rutinoscorbin** 
150 tabl.

Rutinoscorbin** tabletki stosowane w stanach niedoboru witaminy C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa) 90 szt. Substancja czynna: Rutozyd, kwas 
askorbowy. Dawka: 25 mg  + 100 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: W  stanach niedoboru witaminy C; w  stanach zwiększonego zapotrzebowania 
na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa); pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek 
ze składników leku. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań.

cena za opakowanie
2099*

Thera� u Extra Grip** 
14 sasz. 

Thera� u 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.

**

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

Paracetamolum** 500 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg, Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: 
Krótkotrwałe leczenie nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka,katar, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe 
i kostno-stawowe). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie innych 
leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-
6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie 
stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.
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cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
2499*

XXXX*

cena za opakowanie

Tabcin® Trend**

24 kapsułki

Tabcin® Trend - 1 kapsułka miękka zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 2 mg maleinianu chlorfenyraminy oraz substan-
cje pomocnicze. Wskazania: Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kicha-
niem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia. Przeciwwskazania: dzieci do 15 roku życia; nadwrażliwość na 
substancje czynne lub pomocnicze; choroby układu oddechowego, tj. chroniczne zapalenie oskrzeli, rozedma; jaskra; przerost prostaty; choroby serca; nadci-
śnienie; cukrzyca; nadczynność tarczycy; jednoczesne przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i przez dwa 
tygodnie po ich odstawieniu oraz u pacjentów leczonych AZT (zydowudyny); niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby 
(w skali Child-Pugh.9) i nerek. Zdarzenia niepożądane należy zgłaszać. Informacje na ten temat oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem 
http://www.urpl.gov.pl/pl-formularze-zgloszenia-dzialania-niepozadanego. Zdarzenia niepożądane można również zgłaszać do Bayer Sp. z o.o. Podmiot 
odpowiedzialny: Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/22.01.2016/MK

 - 1 kapsułka miękka zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 2 mg maleinianu chlorfenyraminy oraz substan
 Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kicha

Bo na grypę szkoda czasu!

L.P
L.M

KT
.10

.20
19

.74
11cena za opakowanie

3699*

**
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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

**

Arnithei**
żel na stłuczenia i obrzęki, 50 g

**

Arnithei**
żel na stłuczenia i obrzęki, 50 g

Apap Extra**
50 tabl. 

APAP EXTRA** 50 tabl. Paracetamolum 500 mg, Co� einum 65 mg; tabletki powlekane. Wskazania do  stosowania: Bóle o  różnej etiologii. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na  substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i  reduktazy 
methemoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca, stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni 
po ich odstawieniu, I trymestr ciąży i karmienie piersią. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. 

cena za opakowanie
2599*

Difortan żel** 
100 g

DIFORTAN** żel, 100 G Etofenamat 100 mg/g, żel . Wskazania do  stosowania: Difortan jest wskazany u  dorosłych w  miejscowym leczeniu łagodnych lub 
umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i  umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie 
stawów); łagodnego i  umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, 
zapalenia ścięgien; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub 
urazy. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Lek dostępny bez recepty (OTC).

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.

Pyralgina** 
500 mg, 20 tabl.

Pyralgina** Skład i postać: 1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód. 1 tabletka zawiera 34,5 mg (1,5 mmol) 
sodu. Tabletki barwy białej lub prawie białej, podłużne, obustronnie wypukłe. 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 
(NLPZ), 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). Trzeci trymestr ciąży. 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: 2019.07.30.
1. IQVIA Poland Pharmascope 04/2019, 02A1 GENERAL PAIN RELIEF-ADULT.,MOL: METAMIZOLE SODIUM, Units, Value(PLN), MAT 04/2019 © 2019 IQVIA and its a�  liates. All rights 
reserved. 2. Obliczenia własne Polpharma na  podstawie danych IQVIA Pharmascope Poland, Units, Value (PLN), APR/19. Dotyczy opakowania x 20 tabletek w  porównaniu 
do  opakowania x 6 tabletek w  przeliczeniu na  tabletkę. Ceny w  poszczególnych aptekach mogą się różnić. IQVIA Poland Pharmascope 04/2019, 02A1 GENERAL PAIN RELIEF-
ADULT.,MOL: METAMIZOLE SODIUM, Units, Value(PLN), MAT 04/2019 © 2019 IQVIA and its a�  liates. All rights reserved.
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.

Produkt leczniczy Arnithei jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonym wskazaniu wyłącznie w oparciu o długotrwałe stosowanie.
Sklad : 100 g żelu zawiera 24 g nalewki z Arnica montana L., � os (kwiat arniki) (DER 1:10). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Wskazania do stosowania: 
w łagodzeniu siniaków; w łagodzeniu skręceń; w łagodzeniu miejscowego bólu mięśni; Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne rośliny 
z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny : Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. ul. Nocznickiego 31.

Nr 1 na silny ból¹
• Ból o dużym nasileniu 
• Kupując duże opakowanie oszczędzasz 20%2 

Stoperan** 
lek przeciwbiegunkowy, 18 kaps. 

Stoperan** 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.

cena za 100 g = 37.99 zł
3799*

cena za 100 g = 39.99 zł
3999*

cena za opakowanie
2199*

cena za 100 g = 44.98 zł
2249*

cena za opakowanie
1399*
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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

Numer 1
wśród multiwitamin dla kobiet

Zestaw witamin 
i składników mineralnych 
skomponowany specjalnie 
dla kobiet

Czas na siłę kobiecości

 Źródło: dane IMS PharmaScope, MAT/03/2018, kategoria 04A1C, sprzedaż ilościowa do pacjenta

SUPLEMENT DIETY

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adamed_MamaDHA_reklama prasowa_95x74_na podst_546KD_564KD_JD_press.pdf   1   26.02.2021   13:35:55

Soyfem Forte** 
30 tabl. powl.

SOYFEM FORTE** 30 tabl. powl. Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 230,8 mg  wyciągu (jako wyciąg suchy) z  Glycine max L. semen (nasion soi) 
(100 - 400 : 1), co odpowiada 60 mg zespołu izo� awonów, w przeliczeniu na genisteinę. Wskazania: Soyfem Forte jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie 
przekwitania w  celu łagodzenia występujących objawów, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego 
i niepokoju. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot 
odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

Biotebal** 
5 mg, 60 tabl.

BIOTEBAL** Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. Wskazania: Niedobór biotyny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma 
Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL z dnia: 2012.03.05.

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

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
4349*

cena za opakowanie
3599*

cena za opakowanie
5199*

cena za 100 ml = 26.65 zł
1999*
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cena za opakowanie
5499*



** 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

Salvequick dla dzieci 
z bajkowymi, kolorowymi wzorami, różne rodzaje, 20 szt.

Bioaron® SYSTEM – syrop. 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świe-
żych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum � uidum; DER 1:4, ekstrahent woda) 
i 51 mg witaminy C. Wskazania: lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w pro� laktyce i leczeniu 
infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. Przeciwwskaza-
nia: bezwzględne: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sacha-
roza, sok z  aronii zagęszczony, benzoesan sodu), jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych; 
względne: skłonność do uczuleń, choroby układowe i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina 
uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca 
insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobu-
lin we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

BS
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* 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. RB-M-30901

Nurofen Dla Dzieci Forte
truskawkowy, pomarańczowy, 100 ml

cena za 100 g = 79.97 zł
2399*

Sambucol Junior 
syrop, 120 ml

Sambucol Kids 
syrop, 120 ml

**

cena za opakowanie
949*

cena za 100 ml = 25.49 zł
2549*

cena za 100 ml = 15.25 zł
3049*

cena za 100 ml = 26.99 zł
2699*

cena za 100 ml = od 26.66 zł
3199*

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.

DOBRA FORMA

Maxon Forte** 
lek na erekcję, 2 tabl.

Chela-Mag B6 
skurcz 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag
B6®+D3
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3099*

Chela-Mag B6 
skurcz 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag
B6®+D3
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6 
skurcz 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag
B6®+D3
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
3299*

Chela-Mag B6 
skurcz 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag
B6®+D3
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6 
skurcz 
60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6

60 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag
B6®+D3
30 kapsułek

SUPLEMENT DIETY

Colla� ex
60 kaps.

Nicorette 
Freshmint** 
2 mg, 105 gum

Nicorette 
Freshmint** 
4 mg, 105 gum

Bilomag Plus 
120 kaps. opakowanie promocyjne 90 + 30 gratis

NICORETTE FRESHMINT** 2 MG 105 GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem. Wskazania: 
Leczenie uzależnienia od  wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i  objawów odstawiennych występujących po  zaprzestaniu palenia. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.
NICORETTE FRESHMINT** 4 MG 105 GUM. Skład: 1 kostka gumy Nicorette FreshMint Gum zawiera jako substancję czynną 4 mg nikotyny - w postaci nikotyny 
z kationitem oraz substancje pomocnicze, w tym ksylitol. Wskazania: Gumy do żucia Nicorette pomagają pokonać objawy abstynencji towarzyszące odzwyczajaniu 
się od palenia, a dzięki temu umożliwiają zerwanie z nałogiem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Podmiot odpowiedzialny: McNeil 
AB. Informacja o produkcie: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

cena za opakowanie
3749*

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
4099*

cena za opakowanie
8099*

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

Superoptic
składniku suplementu diety przyczyniają się 
do prawidłowego widzenia, 60 kaps.

Sambucol Extra Stong 
składniki preparatu wspomagają prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego oraz górnych dróg oddechowych, 
30 kaps.

D-Vitum Forte 2000 j.m.+ K2 MK-7 
Preparat polecany jest osobom dorosłym w celu 
uzupełniania diety w witaminy D3 i K2 oraz kwasy 
tłuszczowe omega-3.

Diohespan Max** 
1000 mg, 30 tabl.

DIOHESPAN MAX 1000 MG 30 TABL. Skład: jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy. Wskazania: Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych 
(żylaki): uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze. Leczenie objawowe w  przypadku nasilenia dolegliwości związanych z  żylakami odbytu (hemoroidy). 
Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: A� ofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., Lek OTC.

cena za opakowanie
2499*

ZABAK® Skład i postać farmaceutyczna: 0,25 mg/ml, krople do oczu, roztwór; 1 ml zawiera 0,345 mg wodorofuma-
ranu ketotifenu, co odpowiada 0,25 mg ketotifenu; Wskazania do stosowania: objawowe leczenie sezonowego 
alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci >3 lat.; Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Laboratoires Thea 12, rue Louis 
Blériot 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Francja Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu 
lekarza – OTC. Informacji udziela przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Thea Polska Sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-
353 Warszawa
Może być stosowany do 3 miesięcy po pierwszym otwarciu. Opakowanie 5 ml zawiera (co najmniej 150 kropli).

Przeciwalergiczne
krople do oczu
bez konserwantów
Lek bez recepty

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

cena za opakowanie
4699*

cena za 100 ml = 13.50 zł
2999*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
3849*

Opti Free 
płyn do soczewek kontaktowych, 300 ml 

cena za 100 ml = 13.50 zł
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.

SPRZĘT MEDYCZNY I PIELĘGNACJA

Cetaphil EM 
do mycia emulsja micelarna 
z pompką, 236 ml

Cetaphil EM 

cena za 1 szt.
13999*

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

Microlife B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 1 szt.

Microlife NC 200
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
20999*

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

Cetaphil MD 
balsam nawilżający 
z pompką, 236 ml

cena za 1 szt.
18999*

cena za 1 szt.
13499*

White Way Jet 3000
bezprzewodowy irygator dentystyczny, 1 szt.

Abra Smart BT 
zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi,1 szt.

Microlife A2 Basic
ciśnieniomierz automatyczny z detektorem 
arytmii, 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*

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

cena za 1 szt.
21999*

21299*

cena za 1 szt.

Microlife NEB 200
inhalator tłokowy, kompaktowy i wygodny, 

cena za 100 ml = 22.45 zł
5299*

cena za 100 ml = 22.88 zł
5399*

Daktarin** 
krem 15 g

DAKTARIN 2% x 100 g AEROZOL. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, pochodne imidazolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować 
produktu w leczeniu grzybicznych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products 
Limited.

Daktarin** 
puder 15 g

Daktarin** 
aerozol 15 g

cena za 100 g = 176.60 zł
2649*

cena za 100 g = 147.45 zł
2949*

cena za 100 g = 37.99 zł
3799*

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

cena za 1 szt.
10999*

cena za 1 szt.
19499*

13699*

cena za 1 szt.

Microlife NC 150
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

18999*

cena za 1 szt.

Microlife NC 150

White Way
szczoteczka soniczna pulsar, 1 szt.

cena za 1 szt.
4549*
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STREFA PREMIUMSTREFA 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.

IBUPAR FORTE** 400 MG 20 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze: żółcień pomarańczowa (E 110), lak, czerwień koszenilowa (E124). Wskazania: Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle, bóle 
towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia). Bolesne miesiączkowanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, 
również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. Istniejące lub występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Trzeci 
trymestr ciąży. Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Skaza krwotoczna.Podmiot odpowiedzialny: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice. STREPSILS 
INTENSIVE** Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na � urbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, u pacjentów 
z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po innych NLPZ, u pacjentów przyjmujących inne NLPZ, w tym COX-2, u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii 
w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, a także w III trymestrze ciąży oraz z ciężką niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

** **

**

cena za opakowanie
1649*

od
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cena za opakowanie
2499*

Strepsils Intensive** 
24 tabl. do ssania cena za opakowanie

799*
Ibupar Forte**
400 mg lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 10 tabl. 
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