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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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leczy stany zapalne 
ścięgien, mięśni czy bóle 
pleców, 100 g

DIKLOFENAK LGO** żel 100 g; żel Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, 
mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty), ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu 
leczniczego.Napady astmy, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.III trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa. MAGNE B6** tabletki uzupełniające niedobór magnezu 50 szt. Substancja czynna: 48 mg 
jonów magnezu + 5 mg pirydoksyny chlorowodorku. Dawka:1 tabletka powlekana zawiera 48 mg jonów magnezu (1,97 mmol) w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania 
nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu 
leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.) Podmiot odpowiedzialny: Sanofi -Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. (22) 2800000. Pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4279. UROFURAGINUM MAX** 30 szt., tabletki do stosowania w zakażeniu dróg moczowych 30 szt. Substancja czynna: Furagina. Dawka: 50 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, 
w pierwszym trymestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względ u na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, u dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/ min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-
6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Consumer HealthCare S.A., ul. Starościańska 33 95-080, Tuszyn. IBUPROM MAX Sprint** Ibuprofen 400 mg oraz substancje pomocnicze, w tym: potasu wodorotlenek, sorbitol ciekły, częściowo uwodniony; kapsułka, miękka. Wskazania: 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 oraz inne 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego lub astmy oskrzelowej; z czynną lub nawracającą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, 
perforacją lub krwawieniem (dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe 
leki przeciwzapalne w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); ze skazą krwotoczną; w III trymestrze ciąży. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o

Diklofenak**

Urofuraginum Max**
leczenie zakażeń dolnych dróg 
moczowych, 30 tabl. 

Ibuprom Max Sprint**
lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, 
przeciwgorączkowy, 40 kaps. 

Magne B6** 
lek stosowany w celu uzupełniania 
niedoborów magnezu i witaminy B6 
w organizmie, 50 tabl. 

WSPÓLNIE DBAJMY O ZDROWIE

cena za opakowanie

1799*

cena za opakowanie

3099*

cena za 100 g = 11.49 zł

1149*

cena za opakowanie

2199*



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

 NIE DAJ SIĘ ALERGII

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

CLARITINE

Claritine Allergy**
lek przeciwalergiczny, 7 tabl.

Alergia uważana jest za najczęściej występującą dolegliwość 

we współczesnym świecie. Niemożliwe jest trwałe i całkowite 

wyleczenie jej, ale można wspierać organizm w walce 

z efektami ubocznymi.

Claritine Allergy jest wskazany w leczeniu objawów 

alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: 

kichanie, wyciek z nosa i swędzenie, świąd i pieczenie oczu 

i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. 

Bez uczucia senności!

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

Aleric Deslo Active**
lek przeciwalergiczny, 10 tabl. 

Allegra**
lek przeciwalergiczny, 10 tabl.

AlergoTeva**
łagodzi objawy związane z alergicznym 
zapaleniem błony śluzowej nosa spowodowane 
uczuleniem, na przykład katarem siennym lub 
uczuleniem na roztocza, 10 tabl. 

ALERGOTEVA** 5 mg10 tabl. Skład: AlergoTeva, 5 mg, tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny. Wskazania: Produkt leczniczy AlergoTeva jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych w celu łagodzenia objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Przeciwwskazania: 
Dawka:120 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi -Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad 
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 
promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl. OTRIVIN ALLERGY** Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny oraz 0,25 mg dimetyndenu maleinianu aerozol do nosa, roztwór Wskazania do stosowania Leczenie Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej 
nosa. Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni. Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra 
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, 
umysłowej i fi zycznej, w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu. Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy ALERIC DESLO ACTIVE** Desloratadinum 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi 
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 
US Pharmacia sp. z.o.o. CLARITINE ACTIVE** 5 mg + 120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Nazwa powszechnie stosowana i dawka substancji czynnej: Loratadinum + Pseudoephedrini sulfas. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera: 5 mg Loratadinum (loratadyny) i 120 mg Pseudoephedrini sulfas (pseudoefedryny siarczanu). 
nosa, związanego z przekrwieniem błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy Claritine Active jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością lub idiosynkrazją na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na leki adrenomimetyczne. Ze względu na zawartość pseudoefedryny w produkcie leczniczym 
ciężkie nadciśnienie tętnicze,  nadczynnością tarczycy,  udarem krwotocznym w wywiadzie lub z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego. Jest to związane z aktywnością alfa-mimetyczną pseudoefedryny w skojarzeniu z innymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, takimi jak: bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, 
przewodu pokarmowego lub nieprawidłową perystaltyką przełyku. Produktu leczniczego Claritine Active nie należy stosować u kobiet w ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl V1/01.01.2015/LR L.PL.MKT.11.2016.4455

Blephaclean 
chusteczki do higieny powiek, 20 szt.

Nasometin Control**
łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa, 60 dawek

cena za opakowanie

1299*

cena za opakowanie

1349*

cena za opakowanie

1299*

cena za opakowanie

1099*

cena za 100 ml = 149.93 zł

2249*

cena za opakowanie

4599*

cena za opakowanie

2799*
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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.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

LEKKI POCZĄTEK WIOSNY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

HEPATIL – WSPARCIE DLA TWOJEJ WĄTROBY

Cierpisz z powodu zaburzeń czynności wątroby 

o pochodzeniu wirusowym, polekowym, toksycznym albo 

poalkohlowym? 

Hepatil jest suplementem diety, którego działanie ma wpływ 

na usuwanie amoniaku z organizmu, dzięki czemu poprawia 

on pracę wątroby. Dodatkowo zawiera cholinę - substancję 

wspomagającą metabolizm tłuszczów. Wesprzyj pracę swojej 

wątroby w okresie poświątecznym z hepatil.

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

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

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 , Warszawa. ALLEGRA** tabletki stosowane w leczeniu sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa 10 szt. Substancja czynna: Feksofenadyny chlorowodorek. 
Menem, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4195. Informacji w Polsce udziela: Sanofi -Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000. NASOMETIN CONTROL** 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. Skład: Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 
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 
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 
z wąskim kątem przesączania. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v. IX.2019. RENNIE ANTACIDUM** tabletki do ssania stosowane przy zgadze, nadkwaśności i niestrawności 48 szt. Substancja czynna: Węglan wapnia, węglan magnezu. Dawka: 680 mg + 80 mg. 
hiperkalcemia, wapniowa kamica nerkowa. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. MAGVIT x 50 tabl. Skład: 1 tabletka zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6 Wskazania: Wskazania: Preparat profi laktycznie stosuje się: w stanach przewlekłego zmęczenia fi zycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy 
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 Desloratadinum 5 mg, 
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: 
Postać farmaceutyczna: Tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Produkt Claritine Active, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, jest wskazany w objawowym leczeniu okresowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej 
Claritine Active, jest on przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy, oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia tymi lekami, jak również u pacjentów z:  jaskrą z wąskim kątem przesączania,  zatrzymaniem moczu,  chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak: choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia, 
dihydroergotamina lub lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa, podawanymi doustnie lub do nosa (fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, itd.). Produkt leczniczy Claritine Active jest przeciwwskazany u pacjentów mających trudności w połykaniu tabletek, u pacjentów ze stwierdzonym zwężeniem górnego odcinka 

Ranigast SOS
łagodzi objawy refl uksu żołądkowo-przełykowego, 
takie jak zgaga oraz ból w nadbrzuszu, 12 tabl. 
do ssania

Perceptin
wspomaga pracę mózgu, zwiększa koncentrację, 
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

Supradyn Inensia Energy
multiwitamina dla aktywnych, 
15 tabl. mus.

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

D-Vitum Forte 2000 j.m.
kapsułki z witaminą D dla dorosłych, 120 szt.

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie

1799*

cena za opakowanie

2849*

cena za opakowanie

1099*

cena za opakowanie

4299*

cena za opakowanie

4199*

cena za opakowanie

1399*

cena za opakowanie

3299*

3health-watch.pl



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

** 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

Argentin T
Spray do gardła polecany przy stanach zapalnych gardła oraz przy infekcjach 
bakteryjnych i wirusowych. Obecne w preparacie jony srebra 
ograniczają rozwój drobnoustrojów, 20 ml. WYRÓB MEDYCZNY

cena za 100 ml = 124.95 zł

2499*

SUPLEMENT DIETY

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

Rutinoscorbin** 
lek stosowany w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, 
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.

Sudafed XyloSpray HA** 
udrożnia nos i nawilża błonę śluzową nosa, 10 ml

Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz 
w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego 
z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare 
(Ireland) Limited.

cena za opakowanie

2099*

Therafl u Extra Grip** 
 leczy objawy przeziębienia i grypy, 14 sasz.

Therafl 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.

Strepsils z miodem i cytryną** 
szybko łagodzi ból, zabija wirusy i bakterie, 36 past.

STREPSILS Z MIODEM I CYTRYNĄ** Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Objawowe 
leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i  gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  którykolwiek składnik preparatu. Dzieci w  wieku poniżej 6 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. RB-M-09128

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie

1399*

cena za 100 ml = 159,90 zł

1599*

cena za opakowanie

4999*

44



** 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

health-watch.pl

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

SZYBKO ZWALCZ BÓL

cena za opakowanie

2199*

Apap 50**
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 50 tabl. 

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

XXXX*

cena za opakowanie

Tabcin® Trend**

12 kapsułek

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

Bo na grypę szkoda czasu!
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cena za opakowanie

1999*

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).

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

VOX 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. 

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**
działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, 
przeciwgorączkowo, 20 kaps. miękkich

cena za opakowanie

2699*

cena za 100 g = 24.99 zł

2499*

cena za opakowanie

1849*

cena za opakowanie

2999*
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.

DOMOWA APTECZKA

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie

4799*

SUPLEMENT DIETY

Żuravit 
wspiera proces prawidłowego funkcjonowania
układu moczowego, 36 kaps.

Enterol**
wspomagają układ pokarmowy

** 

cena za opakowanie

2299*

BENGAY® MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA 
BENGAY® 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona 

jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz stawów 

spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego 

kręgosłupa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 

nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot 

odpowiedzialny: : McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/6902/04/2019

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

** 

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

** 

cena za opakowanie

1449

cena za 100 g = 37.98 zł

1899

cena za opakowanie

3249

cena za opakowanie

2499*
od

6



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

ZDROWA KOBIETA

BIOTEBAL 5 MG 60 TABL. 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

cena za opakowanie

5199*

CHELA-FERR® FORTE to suplement diety zawierający żelazo Ferrochel® w postaci chelatu aminokwasowego Albion® ( diglicynian 
żelaza ) wysoko przyswajalną i dobrze tolerowaną postać żelaza w zaawansowanym kompleksie z kwasem foliowym i witaminami: 
C, B6, B12. 30 kaps. SUPLEMENT DIETY

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

cena za 100 ml = 56.98 zł

2849*

Biotebal**
5 mg, lek stosowany w celu uzupełnienia niedoboru biotyny, 60 tabl. 

Chela-Ferr Forte
żelazo nowej generacji, 30 kapsułek

XXXX*

cena za opakowanie

Canesten®
1 kapsułka
dopochwowa,
miękka

L.PL.MKT.09.2020.7748

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

Canesten koi i leczy 
jedną kapsułką
CCCaaannestteen kooii i lecczzy
jjednnąąą kapssułkąąedną kapsułką

** 

cena za opakowanie

4799*

cena za opakowanie

1499*

cena za opakowanie

2349*

7health-watch.pl

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.

W TROSCE O TWOJE DZIECKO

Plastry Miki
i Przyjaciele

10 sztuk

Plastry 
Kraina Lodu

10 sztuk

Plaster do cięcia 
Kubuś i Przyjaciele

80 x 6 cm

Plastry Kubuś 
i Przyjaciele

10 sztuk

Viscoplast 
TATTOO
10 sztuk

XXXX*

cena za opakowanie

Dicoflor® 
Krople 5 ml

Dicoflor® krople to suplement diety w postaci zawiesiny, zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, 

które wzbogacają mikroflorę jelitową. Zawartość żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG: 1 mld w kropli*. 

Przeznaczony dla: niemowląt i dzieci oraz osób starszych.

* Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.

Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl
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cena za opakowanie

Bepanthen® 
Sensiderm 
krem 20 g
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Zastosowanie: terapia świądu i zaczerwienienia skóry zmienionej chorobowo w czasie zaostrzeń, do stosowania nawet na najbardziej wrażliwe obsza-
ry skóry, jak twarz i powieki. Dla kogo: dla niemowląt, dzieci i dorosłych, również dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Działanie: łagodzi stan zapal-
ny wywołany podrażnieniem skóry atopowej, odbudowuje barierę lipidową na skórze, przynosi ulgę w swędzeniu już w 30 minut, redukuje zaczerwie-
nienie, nawilża skórę. Substancje odpowiedzialne za działanie: Lipidy Lamelarne LTT (Lipid Lamelar Technology) - np. ceramidy, podobne do tych 
naturalnie występujących w barierze skórnej, dekspantenol (tylko jako humektant - substancja o silnych właściwościach nawilżających). Bez konser-
wantów, substancji zapachowych, bez emulgatorów, które mogłyby uszkadzać delikatną strukturę lipidów lamelarnych skóry. Testowany klinicznie.

Wyrób 
medyczny

Wspomaganie leczenia AZS i EGZEMY

Otrivin Oddychaj Czysto** 
aerozol do nosa, 100 ml
Bez konserwantów, w 100% naturalny, izotoniczny roztwór wody morskiej, 
ułatwiający oddychanie. Każde użycie delikatnie i naturalnie oczyszcza 
drogi oddechowe przywracając zdolność fi ltrowania 
zanieczyszczeń z powietrza przez nos.

Lortan 
plastry łagodzące ukąszenia owadów 20 szt., bransoletka odstraszająca 
komary 1 szt.

Apap dla dzieci Forte** 
85 ml

APAP DLA DZIECI FORTE** 85 ml. Paracetamol 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia 
bólu o lekkim i umiarkowanym nasileniu (ból głowy, ból zęba, bole menstruacyjne) i/lub gorączki (wysokiej temperatury). APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany 
do leczenia bólu o lekkim i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki u dzieci (starszych niż 3 miesiące), dzieci i dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z o.o. 

WYRÓB MEDYCZNY

cena za 100 ml = 22.34 zł

1899*

cena za opakowanie

3999*

cena za opakowanie

1049*

cena za opakowanie

1499*

cena za opakowanie

949*

cena za opakowanie

1199*

cena za opakowanie

1049*

cena za 100 g = 1.38 zł

2749*

cena za 100 ml = 26,99 zł

2699*

cena za opakowanie

1199*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE

WYRÓB MEDYCZNY

Doppelherz aktiv 
Witamina C 1000 MAX + Witamina D 
Witamina C i witamina D pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego, 30 tabl.

cena za opakowanie

1899*

SUPLEMENT DIETY

Biovital Complex 
suplement diety zawierający zestaw witamin i minerałów 
z kwasami omega-3, produkt przeznaczony dla osób 
dorosłych, 90 kaps.

MAXIGRA GO 25 MG 4 TABL. Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafi lu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafi 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 syldenafi lu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. 
Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafi lu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne 
stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafi 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 syldenafi 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 syldenafi 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 syldenafi 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.

Maxigra Go** 
leczenie zaburzeń erekcji, 4 tabl.

Active Plast 
plastry różnego rodzaju, 6,10,16 szt.

** 

cena za opakowanie

2599*

cena za opakowanie

1999*

cena za opakowanie

6999*

cena za opakowanie

799*
od

9health-watch.pl



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

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I CIAŁO

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.

Anaftin 
produkt do leczenia niewielkich zmian w jamie ustnej

Leczy przyczyny i objawy grzybicy stóp

DAKTARIN PUDER SPRAY 1 g pudru leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazolu azotanu.  Wskazania: Stosowany, zwykle 
w połączeniu z produktem Daktarin krem, w leczeniu grzybicy międzypalcowej stóp („stopa sportowca”) oraz grzybicy obrębnej pachwin. 
Może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne 
imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. DAKTARIN KREM 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Wskazania: Leczenie 
grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin, 
grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może być on stosowany 
w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne 
pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. DAKTARIN PUDER 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Wskazania: Leczenie 
grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin, 
grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może być on stosowany 
w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne 
pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry 
głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 

XXXX XXXX XXXX

Cena za 100 ml = XXXX zł
Cena za 100 ml = XXXX zł

Cena za 100 ml = XXXX zł

DAKTARIN® Krem DAKTARIN® 

Puder leczniczy

DAKTARIN® Puder 

leczniczy do rozpylania 

na skórę

Biotrue Flight Pack  
płyn do soczewek kontaktowych, 2 x 60 ml

Nicorette 
Freshmint** 
2 mg, 105 gum

Nicorette 
Freshmint** 
4 mg, 105 gum

** ** 

WYRÓB MEDYCZNY

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 100 ml = 159.93 zł

2399*

cena za 100 g = 147.45 zł

2949*
cena za 100 g = 37.99 zł

3799*

cena za 100 g = 294.90 zł

2299*

cena za opakowanie

3099*

cena za 100 ml = 14.16 zł

1699*

cena za opakowanie

8099*

cena za 100 g = 176.60 zł

2699*
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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

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

cena za 1 szt.

10999*

Microlife BP B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, dwie zaawansowane 
i bardzo przydatne technologie: ”PAD”- wykrywa 
arytmię serca, 1 szt.

ELASTYCZNY 
plaster do cięcia

1 m x 6 cm

SUPERMIĘKKI 
plaster do cięcia
1 m x 6 cm; 1 m x 8 cm

SUPERMOCNY 
plaster do cięcia
1 m x 6 cm; 1 m x 8 cm

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia

STOSOWANY
NA ZIMNO

STOSOWANY 

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

rozm. 110 mm x 260 mm 

rozm. 110 mm x 120 mm  

rozm. 195 mm x 300 mm 

rozm.  235 mm x 110 mm

rozm. 110 mm x 260 mm 

rozm. 110 mm x 120 mm 

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

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

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

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

Diagnostic DM-200 IHB
ciśnieniomierz automatyczny, naramienny, 
idealny model podczas podróży, 1 szt.

13699*

cena za 1 szt.

21299*

cena za 1 szt.

19499*

cena za 1 szt.

21999*

cena za 1 szt.

11999*

cena za 1 szt.

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

White Way Jet 3000
bezprzewodowy irygator dentystyczny, 1 szt.

Microlife NC 200
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

cena za 1 szt.

20999*

White Way 
szczoteczka soniczna pulsar, 1 szt.

cena za 1 szt.

4549*

cena za opakowanie

2299*
od

cena za 1 szt.

18999*

cena za 1 szt.

15099*

cena za 1 szt.

13999*

Microlife NC 150
termometr bezkontaktowy, 1 szt.

18999*

cena za 1 szt.

cena za opakowanie

849*
od
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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.

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. ESPUMISAN** 40 mg x 100 kaps. Nazwa produktu leczniczego: ESPUMISAN®; 40 mg, kapsułki. Skład: i postać farmaceutyczna: Każda kapsułka produktu leczniczego ESPUMISAN® zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum).Wskazania 
terapeutyczne do stosowania: Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia. W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym. W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonografi cznych jamy 
brzusznej oraz gastroskopii. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną – symetykon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu ESPUMISAN®. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy.Na podstawie ChPL z dn. 17.12.2008 Informacja naukowa: BERLIN-
CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

Undofen Max Spray zalecany jest do stosowania w przypadku zakażeń grzybiczych skóry wywołane przez dermatofi ty. Skład: 1 g roztworu zawiera substancję czynną 10 mg terbinafi ny chlorowodorku (Terbinafmi hydrochloridum. Wskazania: Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofi ty. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na terbinafi nę lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Polska Sp. z o.o.

Katalog wydawany przez Health Watch Sp. z o.o.; KRS 415814; Regon 146062172; NIP 1132854403; Skrytka pocztowa 56, 00-975 Warszawa 12. 

cena za opakowanie
2099*

cena za 100 ml = 19,66 zł
2949*

cena za 100 ml = 13,66 zł
2049*

Espumisan**
lek przeciw wzdęciom, 100 tabl. cena za 100 g = 73.30 zł

2199* Fenistil**
do stosowania miejscowego w celu łagodzenia 
świądu wywołanego reakcjami skórnymi: wysypka, 
pokrzywka, ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne 
i powierzchowne, 30 g 

Max Spray 
Grzybica Stóp, 
30 ml**

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE 

NA PROBLEMY SKÓRNE

All-in-One 
Aktywny spray do butów, 
150 ml

4w1 
Aktywny spray do butów, 
150 ml

Krioterapia 
Kurzajki/
Brodawki

Terapia 
Kwasowa 
Kurzajki 
Brodawki

cena za 100 ml = 111,66 zł
3349*

cena za opakowanie
5499*

cena za opakowanie
4999*

health-watch.pl


