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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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lek przeciwświądowy 
i przeciwuczuleniowy, 
30 g

Nie pozwól żeby różne niedogodności
zakłóciły letni wypoczynek

Co warto zapakować
do letniej apteczki?
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WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

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. NUROFEN EXPRESS FORTE** 400 mg, 20 kaps. Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki miękkie. Skład: 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i substancje pomocnicze. Wskazania do stosowania: U dorosłych oraz 
dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związane z przeziębieniem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji 
pomocniczych. Nadwrażliwość  w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane 
z wcześniejszym leczeniem NLPZ.  Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, z krwawieniem z naczyń mózgowych 
lub z innym czynnym krwawieniem, z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną , z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).  Ostatni trymestr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u młodzieży o masie ciała poniżej 
40 kg. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. VOLTAREN MAX** żel 2% 100 g. Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g Żel. Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany 
jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie 
okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy 
lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2015.

Fenistil**

cena za 100 g = 83.30 zł
2499*

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

cena za opakowanie
1599*

Nurofen Express Forte** 
cena za opakowanie
159915

Voltaren Max**
żel przeciwbólowy i przeciwzapalny, 
100 g 

cena za 100 g = 39.99 zł
3999*

Voltaren Max**
cena za 100 g = 39.99 zł
39

Hepatil
preparat wspomagajacy pracę wątroby, 
40-80 tabl. 

cena za opakowanie
1499*

od

SUPLEMENT DIETY



** 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.

MAMA I DZIECKO

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

VISOLVIT JUNIOR - ZDROWIE MALUCHA NA SŁODKO

Visolvit Junior
zawiera codzienny zestaw 11 witamin, selenu 
oraz rutyny w postaci żelek multiwitaminowych 
o smaku owocowym, 50 szt.

Niejeden rodzic głowi się nad tym, jak przekonać dziecko 
do zmiany diety tak, by zapewnić mu wszelkie niezbędne 
składniki i minerały. Jeśli się nie udaje, próbujemy wprowadzać 
mikroelementy i witaminy w preparatach chemicznych, 
ale niejednokrotnie podanie tabletki maluchowi okazuje się być 
nie lada wyzwaniem. Na pomoc rodzicom przychodzą suplementy  
w postaci lizaków, żelków czy cukierków. Twoja pociecha 
chętnie sięgnie po łakocie z apteki, a ty będziesz mieć pewność, 
że dostarczasz jej składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju.

Vita-min plus mama
zawiera w swoim składzie kompozycję witamin 
i minerałów, 30 kaps.

Chela-Ferr Forte 
produkt przeznaczony dla osób dorosłych, 
o zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo, 
30 kaps. 

Sudocrem Expert
krem przeciw odparzeniom, 60-400 g

Dico� or 
probiotyk dla dzieci w kroplach, 5 ml 

Sambucol Kids
poprawia odporność u dzieci, 120 ml

ALTACET** x 75 g żel. Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa. RECIGAR** (cytysinum) 1,5 mg,  tabletki powlekane 100 szt. 
Wskazania: Recigar jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy Recigar jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pełnej wersji Charakterystyki Produktu Leczniczego, jak również w przypadku: niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego niedawno zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu, w okresie ciąży 
i karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma, Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Należy zapoznać się z właściwościami produktu leczniczego przed jego zastosowaniem. Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna jest w Adamed Pharma Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów, tel.: +48227518517, fax.: +48227518467, e-mail: adamed@adamed.com. NICORETTE®** Gumy: Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych 
występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. VOLTAREN EXPRESS FORTE** Diklofenak potasu 25 mg, Kapsułki miękkie. Wskazania do stosowania: Voltaren Express Forte stosuje się w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle uogólnione, gorączka), bólu gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa 
żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego. Występujące w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Czynna lub występująca w przeszłości nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (wystąpienie dwóch lub więcej odrębnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Trzeci trymestr ciąży. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych. Podobnie 
jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub pochodnych kwasu acetylosalicylowego, stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.IX.2016. MAGLEK B6** tabletki uzupełniające niedobory magnezu, łagodzące objawy przemęczenia, stresu, poprawiające koncentrację 50 szt. Substancja czynna: Mleczan magnezu oraz wit. B6. Postać: Tabletki niepowlekane. Dawka: 
500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. Wskazania: Pro� laktyka niedoboru magnezu i Wit B6 w przypadku niewystarczającej podaży w diecie, stosowanie leków moczopędnych oraz u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne 
niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo. Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. FOLIK** (Acidum folicum) Skład: 1 tabletka zawiera 0,4 mg kwasu foliowego. Postać farmaceutyczna: Tabletki. Tabletki barwy jasnożółtej, okrągłe, obustronnie płaskie. Wskazania: Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy nerwowej u potomstwa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  Podmiot odpowiedzialny: 
Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 24-godzinny System Informacji Medycznej oraz zgłaszanie działań niepożądanych: +48-22-755-96-48 Adres e-mail: lekalert@grodzisk.rgnet.org. NIQUITIN PRZEZROCZYSTY** 114 mg; 21 mg/24 godz.,78 mg; 14 mg/24 godz., 36 mg; 7 mg/24 godz., system transdermalny. Skład: Nicotinum.Jeden plaster odpowiednio: o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 
godzin. Wskazania: NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe preparat NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy NiQuitin Przezroczysty jest przeciwwskazany u dzieci 
poniżej 12 roku życia oraz u osób niepalących. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. 

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETYChela-Ferr Forte 
produkt przeznaczony dla osób dorosłych, 

SUPLEMENT DIETY Folik 
kwas foliowy, stosowany w niedoborach 
kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem 
oraz we wczesnym okresie ciąży, 30-90 tabl. 

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
1399*

cena za 100 ml = 598 .80 zł
2999*

cena za 100g = 24.99 zł
2499*

cena za opakowanie
2699*

od

cena za opakowanie
999*

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.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

AKTYWNOŚĆ I DOBRA FORMA

Maglek B6**
uzupełnia niedobory magnezu , 50 tabl.

ALTACET** x 75 g żel. Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa. RECIGAR** (cytysinum) 1,5 mg,  tabletki powlekane 100 szt. 
Wskazania: Recigar jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy Recigar jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pełnej wersji Charakterystyki Produktu Leczniczego, jak również w przypadku: niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego niedawno zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu, w okresie ciąży 
i karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma, Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Należy zapoznać się z właściwościami produktu leczniczego przed jego zastosowaniem. Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna jest w Adamed Pharma Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów, tel.: +48227518517, fax.: +48227518467, e-mail: adamed@adamed.com. NICORETTE®** Gumy: Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych 
występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. VOLTAREN EXPRESS FORTE** Diklofenak potasu 25 mg, Kapsułki miękkie. Wskazania do stosowania: Voltaren Express Forte stosuje się w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle uogólnione, gorączka), bólu gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa 
żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego. Występujące w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Czynna lub występująca w przeszłości nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (wystąpienie dwóch lub więcej odrębnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Trzeci trymestr ciąży. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych. Podobnie 
jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub pochodnych kwasu acetylosalicylowego, stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.IX.2016. MAGLEK B6** tabletki uzupełniające niedobory magnezu, łagodzące objawy przemęczenia, stresu, poprawiające koncentrację 50 szt. Substancja czynna: Mleczan magnezu oraz wit. B6. Postać: Tabletki niepowlekane. Dawka: 
500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. Wskazania: Pro� laktyka niedoboru magnezu i Wit B6 w przypadku niewystarczającej podaży w diecie, stosowanie leków moczopędnych oraz u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne 
niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo. Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. FOLIK** (Acidum folicum) Skład: 1 tabletka zawiera 0,4 mg kwasu foliowego. Postać farmaceutyczna: Tabletki. Tabletki barwy jasnożółtej, okrągłe, obustronnie płaskie. Wskazania: Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy nerwowej u potomstwa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  Podmiot odpowiedzialny: 
Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 24-godzinny System Informacji Medycznej oraz zgłaszanie działań niepożądanych: +48-22-755-96-48 Adres e-mail: lekalert@grodzisk.rgnet.org. NIQUITIN PRZEZROCZYSTY** 114 mg; 21 mg/24 godz.,78 mg; 14 mg/24 godz., 36 mg; 7 mg/24 godz., system transdermalny. Skład: Nicotinum.Jeden plaster odpowiednio: o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 
godzin. Wskazania: NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe preparat NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy NiQuitin Przezroczysty jest przeciwwskazany u dzieci 
poniżej 12 roku życia oraz u osób niepalących. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o. 

Niquitin**
plastry pomagające w leczeniu uzaleznienia 
od nikotyny, 7 szt. 

Voltaren Express Forte**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 kaps. 

Altacet żel**
żel stosowany na stłuczenia i obrzęki stawów, 
75 g 

ZERWIJ Z NAŁOGIEM PALENIA JUŻ DZIŚ

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

Recigar**
leczenie uzależnienia od nikotyny, 100 tabl. 

Corega Super Mocny 
klej do protez, 70 g

Nicorette** 
gumy pomagające w rzuceniu palenia, 105 szt. 

cena za 100 g = 21.32 zł
1599*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
7899*

od

cena za opakowanie
2699*

cena za opakowanie
6299*

cena za opakowanie
3099*

cena za opakowanie
7999*

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.

ALERGIA

** 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.

pomaga w walce z alergią

Zagraj alergii 
na nosie!

Lek Amertil®Bio

i 

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

Momester** 
aerozol do nosa, 60 dawek

cena za 100 ml = 149.93 zł
2249*
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**

cena za opakowanie
1499*

****** 

** 

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

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.

cena za opakowanie
2499*

Momester Nasal. Skład i  postać: Aerozol do  nosa, zawiesina. Każda dawka zawiera mometazonu furoinian jednowodny odpowiadający 50 mikrogramom 
mometazonu furoinianu. Substancja pomocnicza o  znanym działaniu: jedna dawka produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowego chlorku. 
Wskazania: Produkt jest wskazany w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych 
w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu nie należy stosować w przypadku 
nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować kortykosteroidów do  nosa u  pacjentów, którzy 
niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran. 
Podmiot odpowiedzialny: ZF 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; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 2019.06.25.

Allegra** 
produkt leczniczy do stosowania w katarze siennym z towarzyszącym 
kichaniem, swędzeniem, katarem, objawami zaczerwienienia i łzawienia oczu, 
10 tabl. 

Allegra** tabletki stosowane w leczeniu sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa 10 szt. Substancja czynna: Feksofenadyny chlorowodorek. 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: Sano� -Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 
Frankfurt nad Menem, Niemcy. Pozwolenie na  dopuszczenie do  obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4195. Informacji w  Polsce udziela: Sano� -Aventis 
Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.

cena za opakowanie
899*

WYRÓB MEDYCZNY

cena za opakowanie
2749*

cena za opakowanie
1299*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PRZEZIĘBIENIE
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PRZEZIĘBIENIE

** 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

Działa przeciwbiegunkowo po 1 dawce*
Leczy objawy biegunki w zespole jelita drażliwego.**

* pojedyncza dawka 4 mg (2 tabletki) ** u osób dorosłych po uprzednim zdiagnozowaniu choroby przez lekarza
IMODIUM INSTANT Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Produkt Imodium Instant jest 
wskazany w: - objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki, - objawowym leczeniu ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego 
u osób dorosłych (od 18 roku życia) po uprzednim zdiagnozowaniu tej choroby przez lekarza. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt 
Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.Przeciwwskazania Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego 
u pacjentów: z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; 
z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; 
z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których 
należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Leczenie biegunki 
lekiem Imodium Instant jest wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot odpowiedzialny: 
McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/6901/04/2019

* pojedyncza dawka 4 mg (2 tabletki) ** u osób dorosłych po uprzednim zdiagnozowaniu choroby przez lekarza
IMODIUM INSTANT Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Produkt Imodium Instant jest 
wskazany w: - objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki, - objawowym leczeniu ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego 
u osób dorosłych (od 18 roku życia) po uprzednim zdiagnozowaniu tej choroby przez lekarza. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt 

cena za opakowanie
1249*

cena za opakowanie
1849*

**

cena za opakowanie
4299*

KREON 10000 j. x 50 kaps. Nazwa produktu leczniczego. 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. KRE-2019-0031 (* dawkowanie zgodne z ulotką).

Kreon** 
pomaga trawić pokarm, zmniejsza objawy związane z zaburzeniami 
wydzielania enzymów trawiennych przez trzustkę, 50 kaps. 

**

▪ Łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu  
▪ Chroni śluzówkę żołądka 
▪ Błyskawiczna ulga –> mleczko niczym balsam 

pokrywa ścianki przełyku 
▪ Może być stosowany u kobiet w ciąży** 

WYRÓB MEDYCZNY

NR EML……………..* Zmniejsza dolegliwości związane z refluksem żołądkowo-przełykowym, takie jak zgaga i ból brzucha 
** Po konsultacji z lekarzem  

Ranigast SOS Mleczko 200 ml

BŁYSKAWICZNA ULGA - OD PRZEŁYKU DO ŻOŁĄDKA!*

▪ Łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu  
▪ Chroni śluzówkę żołądka 
▪ Błyskawiczna ulga –> mleczko niczym balsam 

pokrywa ścianki przełyku 
▪ Może być stosowany u kobiet w ciąży** 

WYRÓB MEDYCZNY

NR EML……………..* Zmniejsza dolegliwości związane z refluksem żołądkowo-przełykowym, takie jak zgaga i ból brzucha 
** Po konsultacji z lekarzem  

Ranigast SOS Mleczko 200 ml

BŁYSKAWICZNA ULGA - OD PRZEŁYKU DO ŻOŁĄDKA!*

▪ Łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu  
▪ Chroni śluzówkę żołądka 
▪ Błyskawiczna ulga –> mleczko niczym balsam 

pokrywa ścianki przełyku 
▪ Może być stosowany u kobiet w ciąży** 

WYRÓB MEDYCZNY

NR EML……………..* Zmniejsza dolegliwości związane z refluksem żołądkowo-przełykowym, takie jak zgaga i ból brzucha 
** Po konsultacji z lekarzem  

Ranigast SOS Mleczko 200 ml

BŁYSKAWICZNA ULGA - OD PRZEŁYKU DO ŻOŁĄDKA!*
▪ Łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu  
▪ Chroni śluzówkę żołądka 
▪ Błyskawiczna ulga –> mleczko niczym balsam 

pokrywa ścianki przełyku 
▪ Może być stosowany u kobiet w ciąży** 

WYRÓB MEDYCZNY

NR EML……………..* Zmniejsza dolegliwości związane z refluksem żołądkowo-przełykowym, takie jak zgaga i ból brzucha 
** Po konsultacji z lekarzem  

Ranigast SOS Mleczko 200 ml

BŁYSKAWICZNA ULGA - OD PRZEŁYKU DO ŻOŁĄDKA!*

cena za opakowanie
2549*

Hevipoint** Lek Hevipoint w postaci tabletek zawiera substancję czynną acyklowir o działaniu przeciwwirusowym, wykazującym silne działanie na wirusy opryszczki 
zwykłej (Herpes simplex). Hevipoint w tabletkach jest wskazany w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes 
simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, 
ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Polska.

WYRÓB MEDYCZNY

Hevipoint** 
lek przeciw opryszczce warg i twarzy, 30 tabl.

Ranigast SOS
24 tabl. do ssania. 

Ranigast SOS
mleczko, 200 ml 

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

Łagodzi bóle mięśni i stawów spowodowane 
urazami lub przeciążeniem

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

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

Łagodzi bóle mięśni i stawów spowodowane 
urazami lub przeciążeniem

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

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

** 
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

Łagodzi bóle mięśni i stawów spowodowane 
urazami lub przeciążeniem

XXXX
Cena za 100 ml = XXXX zł

cena za opakowanie
3249*

od
cena za opakowanie
1649*

cena za 100 ml 8.50zł
1699*

cena za 100 g = 37.98 zł
1899

5health-watch.pl



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

PRZEZIĘBIENIE

XXXX*

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

 - 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
11

cena za opakowanie
2199*

Theraau
Extra Grip
14 saszetek

THERAFLU EXTRAGRIP Jedna saszetka zawiera: paracetamol  650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg; Proszek do sporządzania roztworu doustnego Wskazania 
do stosowania: 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: Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol, maleinian feniraminy lub chlorowodorek 
fefenylefryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą, stosowania inhibitorów IMAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu krwionośnego, nadciśnienia tętniczego, 
nadczynności tarczycy,  jaskry z wąskim kątem przesączania, guza chromochłonnego, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pacjentów stosujących leki blokujące re-
ceptory beta-adrenergiczne, pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne.Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot 
odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. XI.2015 

* Wskazania wg CHPL (gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy). CHPL/CHTHRFL/00038/19

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie
2199*

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

cena za opakowanie
4299*

Pyralgina**
przeznaczony do stosowania w bólu o dużym nasileniu i gorączce, 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 anafilaktoidalną 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 porfiria 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

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*

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

STREPSILS - MIOD Z CYTRYNA - 36 PAST. - REC. BEN. Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, 36 pastylek twardych. 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.

Aspirin Musująca** 
lek przeciw objawom przeziębienia i grypy, 12 tabl. mus.

ASPIRIN® ** Musująca (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki musujące. Wskazania: Bóle o lekkim i średnim nasileniu: bóle głowy różnego pochodzenia 
(np. migrenowe), bóle zębów, bóle mięśni; ból i  gorączka w  przebiegu przeziębienia i  grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na  substancję czynną - 
kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; 
napady astmy oskrzelowej w  wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o  podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; ostatni 
trymestr ciąży; dzieci w wieku do 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, 
www.bayer.com.pl V6/03.08.2017/KG

cena za opakowanie
1899*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWIE KOBIETY

  

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

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

cena za opakowanie
1799*

cena za opakowanie
4999*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

XXXX*

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

cena za opakowanie
4299*

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

1Stanosz S. Puk E. Grobelny W. Stanosz M. Kazikowska A: Ocena działania i tolerancji preparatu Soyfem 
u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny. 2016; 3: 182-190

• Zmniejsza nasilenia uderzeń gorąca – 100%1

• Zmniejsza zaburzenia snu – 98%1

• Zmniejsza nasilenia nadmiernej potliwości – 94%1

Soyfem to LEK 
posiadający badania 
kliniczne1

cena za opakowanie
4349*

Doppelherz Aktiv 
Mama Premium 
60 kaps.

Doppelherz Aktiv 
Mama 
60 kaps.

Maxigra Femina 
żel intymny Maxigra® femina eliminuje dyskomfort związany z suchością, 
swędzeniem, pieczeniem okolic intymnych, zapewnia odpowiedni poślizg, 
daje odczucie natychmiastowego i długotrwałego nawilżenia, 75 ml

cena za 100 ml = 22.65 zł
1699*

cena za opakowanie
4899*

od
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SUPLEMENT DIETY



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

ZDROWIE DZIECKA

ZAWIERA
WYSOKO 
PRZYSWAJALNY 
ORGANICZNY 
MAGNEZ

  WALCZ
ZE ZNUŻENIEM 
I ZMĘCZENIEMZENIEM

suplement diety

cena za opakowanie
2649*

cena za 100 ml = 21.66 zł
2599*

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 � ltrowania 
zanieczyszczeń z powietrza przez nos.

Dexapico**
syrop przeciwkaszlowy, 115 ml

DexaPico** Skład i postać: Skład na 100g: Dextromethorphani hydrobromidum 0,10 g, Tiliae in� orescentiae extractum aquosum (1:5) 25 g. W 5 ml syropu zawarte 
jest 6,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Syrop. Wskazania: W  stanach męczącego suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z  zaleganiem 
wydzieliny w drogach oddechowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku, kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa, ciężkie schorzenia 
wątroby, jednoczesne przyjmowanie inhibitorów MAO. Nie stosować jednocześnie z lekami mukolitycznymi i inhibitorami MAO. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku 
życia. U dzieci od 2 do 12 lat stosować tylko w razie wyraźnej konieczności. Podmiot odpowiedzialny: Herbapol - Lublin 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: 2013.02.01.

cena za 100 ml = 18.69zł
2149*

1. Badanie IQS, Consumer Journey 03.2017 w grupie matek używających Nurofen dla dzieci.
NUROFEN DLA DZIECI FORTE POMARAŃCZOWY/TRUSKAWKOWY, 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. 

9/10 mam ufa produktom Nurofen dla dzieci1

cena za 100 ml = 26.99 zł
2699*

**

WYRÓB MEDYCZNY

cena za 100 ml = 26.99 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.

DOBRA FORMA

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.

*Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn.05.06.2019 
**ChPL Microlax. MICROLAX 5 ml roztworu doodbytniczego zawiera 4,465 g sorbitolu ciekłego (krystalizującego), 0,45 g sodu cytrynianu, 0,0645 g sodu laurylosulfooc-
tanu 70%. Wskazania: Objawowe leczenie okresowych zaparć u osób dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Niedrożność jelit lub ból brzucha o nieznanej etiologii. Jednoczesne leczenie żywicą kationowymienną na bazie sulfonianu polistyrenu wapnia lub sodu. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. MAT/7720/01/2020

Unikalny lek na zaparcia*

Zaczyna działać już 
po 5 minutach**

Działa już po 1 dawce**

Najmniejsza ilość płynu 
do podania*

Łatwa i dyskretna aplikacja**

cena za opakowanie

Prostamol Uno** 
łagodzi dolegliwości związane z przerostem 
prostaty, 30 kaps.

PROSTAMOL UNO: Skład: 1 kapsułka zawiera 320 mg wyciągu z owocu boczni piłkowanej (Sabalis serrulatae fructu extractum). Wskazania: łagodzi dolegliwości 
związane z przerostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG, Niemcy. Informacja 
naukowa o leku: Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, tel: (22) 566 21 00, fax: (22) 566 21 01

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

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

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

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

GINKOFAR® INTENSE
120 mg, tabletki powlekane

Ginkofar®
Na pamięć 
wybierz lek

ierarar 120 mg
Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzęburzębur ) WskaWskaW zania: w celu poprarar wy wy w

kakannee

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

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

GINKOFAR® INTENSE
120 mg, tabletki powlekane

** 

cena za opakowanie
4399*

cena za opakowanie
2299*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie
2999*

od

cena za opakowanie
3999*

Maxon Forte** 
lek na erekcję, 2 tabl. powlekane

Centrum On 
zestaw witamin i minerałow dla mężczyzn, 30 tabl. WYRÓB MEDYCZNY

cena za opakowanie
3799*
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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.

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I CIAŁO

Durex
wybrane żele intymne, 200 ml

Durex
wybrane prezerwatywy, 10-18 szt.

cena za 100 g = 49.99 zł
4999*

Lioton**
wykazuje działanie miejscowe przeciwzakrzepowe,
przeciwobrzękowe i przeciwzapalne, 100 g

nazwa produktu leczniczego: 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 � orencja, 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.

cena za 100 g = 49.99 zł

99*

cena za 100 ml = 31.99 zł
2999*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
4449*

od

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 100 ml = 859.80 zł
4299*

Opti Free 
płyn do soczewek kontaktowych, 300 ml 

cena za 100 ml = 11.66 zł
3499*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SPRZĘT MEDYCZNY I PIELĘGNACJA

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY
NA ZIMNO

STOSOWANY 
NA CIEPŁO

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 

NOWOŚĆ

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

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

Microlife B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 1 szt.

Microlife MT16C2
termometr owulacyjny, 1 szt.

1849*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.
13999*

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

 Microlife NEB 1000 
inhalator tłokowy polecany przy leczeniu astmy, 
oraz innych schorzeń układu oddechowego, 1 szt.

cena za 1 szt.
15999*

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

Diagnostic NC 300
termometr bezkontaktowy na podczerwień, 1 szt.

159

NC 300 Dr Check FC500
termometr bezkontaktowy na podczerwień, 1 szt.

cena za 1 szt.
13999*

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

17999*

cena za 1 szt.

White Way Jet 3000
bezprzewodowy irygator dentystyczny, 1 szt.

19999*

cena za 1 szt.

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
12399*

cena za 1 szt.
18799*

cena za 100 g = 176.60 zł
2649*

cena za 100 g = 147.45 zł
2949*

cena za 100 g = 37.99 zł
3799*

cena za 1 szt.
18999*

cena za opakowanie
2299*

od

Microlife A1 Basic
ciśnieniomierz automatyczny, 1 szt.  

12999*

cena za 1 szt. cena za 1 szt.
14299*

White Way 
szczoteczka soniczna pulsar, 1 szt.

cena za 1 szt.
3999*
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STREFA PREMIUMSTREFA PREMIUM

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

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. DIKLOFENAK LGO** ŻEL 100 G Diklofenak Omega Pharma, (10 mg/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

Diohespan Max**
zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa 
ochronnie na naczynia, 30 tabl.

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
2499*

cena za 100 ml = 4.00 zł
3999*

cena za 100 g = 11.49 zł
1149*

Diklofenak** 
działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie 
i przeciwobrzękowo, 100 g 

health-watch.pl


