
** 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 przeciwalergiczny, 
nie powoduje senności 
i spadku koncentracji, 
10 tabl.

Co warto zapakować 
do wakacyjnej apteczki 

Sprawdzone leki
na uporczywe objawy alergii 

Mocne i gęste włosy
– Biotebal Max 

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

str. 8

str. 3

str. 2

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. LIOTON 1000** 8,5 mg (1000 IU)/g, żel skład jakościowy i  ilościowy: 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej (Heparinum natricum).Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. 
postać farmaceutyczna: Żel. Wskazania do stosowania: Leczenie wspomagające w: chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego Lioton 1000 nie należy stosować 
w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu jako substancji pomocniczych, nie należy stosować produktu leczniczego u osób z alergią na parabeny. Podmiot 
odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., 3 Via Sette Santi, 50131 Florencja, Włochy. Na podstawie ChPL z dn. 04.09.2013. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00. 
MAXON** (Sildena� lum Farmacom) tabletki powlekane 0,05 g 4 tabl. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy MAXON FORTE 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 MAXON FORTE niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie syldena� lu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub 
azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie syldena� lu, i leków takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produkt leczniczy MAXON FORTE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej 
z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldena� lu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi 
dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa. Stosowanie syldena� lu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, Czosnów. 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.

Allegra**

Lioton 1000** 
działa miejscowo przeciwzakrzepowo, 
przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, 100 g 

cena za opakowanie
1299*

cena za 100 g = 49.99 zł
4999*

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

cena za opakowanie
1799*

Maxon Forte**
stosowany w leczeniu zaburzeń 
wzwodu u dorosłych mężczyzn, 4 tabl.

cena za opakowanie
4199* 171799*

 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., 

Maxon Forte**
stosowany w leczeniu zaburzeń 
wzwodu u dorosłych mężczyzn, 4 tabl.

cena za opakowanie
41419999*99*



** 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.

cena za 100 ml = 149.93 zł
2249*

cena za opakowanie
1499* Allertec Fexo**

lek przeciwalergiczny, 
10 tabl.

Allertec Fexo** Skład i  postać: Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co  odpowiada 112 mg feksofenadyny. 
Wskazanie: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na  którąkolwiek substancję pomocniczą. 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; fax.  +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. 
ChPL: 19.10.2020 r

cena za opakowanie
1499*

** 

cena za 100 ml = 739.80 zł
3699*

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

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.

Nowość na alergię od ALLERTEC!
ALLERTEC FEXO to nowoczesny lek przeciwalergiczny: 

   LIKWIDUJE objawy kataru 
siennego (sezonowego 
alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa): katar, 
uczucie zatkanego nosa, 
kichanie i swędzenie nosa oraz 
swędzenie, zaczerwienienie 
i łzawienie oczu

  DZIAŁA 24 godziny
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Sudafed**
60 mg, 12 tabl.

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

Starazolin Alergia**
krople do oczu, roztwór 1 mg/ml 5 ml (butelka)

Lek Starazolin Alergia** jest przeznaczony do leczenia objawów ocznych (świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek) u pacjentów z rozpoznanym 
sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Alergiczne zapalenie spojówek. Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt 
mogą powodować reakcje uczuleniowe, objawiające się świądem, zaczerwienieniem, łzawieniem, a także obrzękiem powierzchni oka (bez zaburzeń widzenia). 
Objawy te występują nagle, mają ostry i przemijający przebieg. Często towarzyszą im wodnisty katar i kichanie lub swędzenie w nosie i w uszach. W przypadku 
współistnienia objawów ze strony nosa (katar, kichanie, świąd) podanie leku Starazolin Alergia do oka zmniejsza ich nasilenie.* Starazolin Alergia. Skład i postać: 
Każdy ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku). Każda kropla roztworu zawiera 0,03 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny 
chlorowodorku). Krople do oczu, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór. Osmolalność: 270 - 320 mOsmol/kg, pH: 6,7 - 7,3. Wskazania: 
Leczenie objawów ocznych u  pacjentów z  rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Produkt może być stosowany tylko u  osób dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu leku Starazolin Alergia odpowiednio nr: 25314 wydane przez MZ. 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. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2020.05.27.
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cena za opakowanie
2799*

Nasometin Control**, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do  nosa, zawiesina. Skład: Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [µg] 
mometazonu furoinianu (w  postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego. Wskazania: leczenie 
objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u  dorosłych w  wieku od  18 lat. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na  substancję czynną lub na  którąkolwiek substancję pomocniczą; nieleczone miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka); 
niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do  czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). Podmiot odpowiedzialny: Sandoz 
GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, 
www.sandoz.pl. NASC/01/01-2020`.

cena za opakowanie
1999*

22



** 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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** 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

Polprazol** 20 mg x 14 kaps. Polprazol MAX. Skład i postać: Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 
sacharoza, sód, erytrozyna (E127). Każda kapsułka zawiera 80,02 mg sacharozy i mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od sodu" 
oraz erytrozynę (E127). Wskazania: Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej 
treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu. Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z nel� nawirem. 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: 2018.12.28. 

Wskazania: leczenie objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego, w  złagodzeniu objawów takich jak: zgaga, bóle żołądka, 
re� uksowe zapalenie przełyku, zarzucanie kwaśnej treści żołądka, problemy z trawieniem, kaszel oraz zapalenie krtani i gardła. 
Dystrybutor: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.

cena za opakowanie
2199*

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 ana� laktoidalną na salicylany, paracetamol 
lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w  tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen. 
Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po  leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość). 
Ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra por� ria wątrobowa. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Stosowanie leków z grupy pochodnych 
pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon). Trzeci trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych 
informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.
pl. ChPL: 2019.07.30

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

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

cena za opakowanie
2599*

Polprazol Max** 
lek na zgagę, 14 kaps.

Alugastrin 3 Forte** 
lek na zgagę, 20 sasz, 30 tabl.

WYRÓB MEDYCZNY

POTRÓJNE DZIAŁANIE W LECZENIU 
NAWRACAJĄCEJ ZGAGI
Alugastrin 3 Forte wykazuje unikalne, potrójne działanie: 
   Ochrona żołądka i przełyku - naturalny kompleks Mucosave® tworzy ochronną 

warstwę powlekającą błonę śluzową żołądka i przełyku
   Hamowanie re� uksu - w kontakcie z kwasem żołądkowym alginian staje się żelem, 

który zapobiega cofaniu się kwaśnej treści i hamuje re� uks w kierunku przełyku
   Redukcja nadkwaśności - węglan wapnia powoduje zmniejszenie kwasowości 

soku żołądkowego
Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych.

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

produkt leczniczy roślinny do stosowania w przypadku różnych 

Iberogast®** płyn doustny 50 ml, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z  motoryką przewodu pokarmowego, takich 
jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i  jelit, bólem 
brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i  zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V4/10.2016/MK L.PL.
MKT.11.2016.4417.

Stoperan** 
lek przeciwbiegunkowy, 18 kaps. 

Stoperan** Skład: 1 kapsułka chlorek loperamidu 2 mg, kapsułki twarde. Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie 
perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia 
okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności 
jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza 
związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne 
zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci 
poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

cena za opakowanie
1349*

cena za opakowanie
3499*

od
cena za 100 ml = od 81.99 zł
2599*

od

cena za opakowanie
1399*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MAMA I DZIECKO

Numer 1
wśród multiwitamin dla kobiet

Zestaw witamin 
i składników mineralnych 
skomponowany specjalnie 
dla kobiet

Czas na siłę kobiecości

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

Centrum ONA 
zestaw witamin i minerałów dopasowanych 
do zdrowia kobiet, 30 tabl. SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

cena za 100 g = 264,90 zł
2649*

Gynoxin Optima** 
3 kaps. dopochwowe

GYNOXIN OPTIMA** 3 kaps. dopochwowe Skład: Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). 1 kapsułka dopochwowa zawiera 200 mg 
azotanu fentikonazolu.Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o  średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna, żelatyna, 
glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217). Wskazania: Lek Gynoxin Optima stosuje 
się w drożdzycy błon śluzowych narządów płciowych: grzybicze zapalenie pochwy,grzybicze zapalenie sromu,upławy. Przeciwwskazania: Leku Gynoxin Optima 
nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. 
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.

Pierwszy lek na grzybicze zapalenie 
pochwy i sromu w postaci 
dopochwowych kapsułek miękkich 
dostępny bez recepty¹.
Tylko 3 dni terapii. Ta sama dawka 
lecznicza jak w leku na receptę². 
Substancja czynna leku Gynoxin 
Optima: 200 mg azotanu fentikonazolu. 

Skuteczne leczenie 
grzybicy pochwy i sromu2

NO
W
OŚ
Ć

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące sto-
sowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż 
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.   GYN/2017-10/06

Dawkowanie i sposób podania: 1 kapsułka dopochwowa miękka raz na dobę przez 3 dni. Aplikować głęboko do pochwy 
wieczorem przed snem. Wielkość opakowania: 3 kapsułki dopochwowe miękkie.
1Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  nr UR/ZD/1214/17 
z dnia 17.07.2017 r. 2Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin Optima. Data zatwierdzenia: 17/07/2017
Nazwa produktu leczniczego: Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Nazwa powszechnie stosowa-
na substancji czynnej: Azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Dawka substancji czynnej: 1 kapsułka dopochwowa, 
miękka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Postać farmaceutyczna: Kapsułka dopochwowa, 
miękka. Wskazania do stosowania: Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie 
pochwy, upławy). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy. 

Apap dla dzieci Forte** 
lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, zawiesina doustna 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. 

Möller’s Omega-3 Rybki
żelki owocowe bogate w kwasy omega-3 oraz naturalną 
witaminę D3, 36 szt.

cena za opakowanie
3399*

cena za 100 ml = 22.34 zł
1899*

cena za opakowanie
3999*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
4649*
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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.

AKTYWNOŚĆ I DOBRA FORMA

Phlebodia** 
lek w formie tabletek wskazany do stosowania w niewydolności krążenia 
kończyn dolnych, 30 tabl.

4Flex
zawiera naturalny kolagen nowej generacji. Zhydrolizowana forma 
kolagenu ułatwia wchłanianie, a jego działanie zostało potwierdzone 
badaniami, 30 sasz.

Składniki: 1 saszetka zawiera 10 g hydrolizatu kolagenu. 30 sasz.

cena za opakowanie
7499*

Bodymax Active 
wspiera sprawność � zyczną, 
zmniejsza uczucie zmęczenia, 60 tabl.

Phlebodia®** 600 mg, tabletki powlekane SKŁAD: 1 tabletka zawiera 600 mg diosminy (Diosminum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: czerwień koszenilowa A, pąs 4R 
(E 124). POSTAĆ: Tabletki powlekane. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), 
uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała. Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu 
w okresie zaostrzeń dolegliwości. Produkt Phlebodia, 600 mg, tabletki powlekane wskazany jest dla dorosłych (od 18 lat). PRZECIWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: LABORATOIRES INNOTHERA, 22 Avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, Francja.

Acard** 
75 mg, 60 tabl.

ACARD** 75 mg x 60 tabl. (Acidum acetylsalicylicum). Skład i  postać: Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania do  stosowania: Choroba 
niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w  których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u  osób dużego ryzyka, świeży zawał 
serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna u  osób po  przebytym zawale serca, stan po  wszczepieniu pomostów aortalno-
wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym udarze 
niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, 
zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów pro� laktyki. 
Przeciwwskazania: Produktu Acard nie należy stosować: w  przypadku nadwrażliwości na  substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą leku; u pacjentów ze skazą krwotoczną; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów 
z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z  metotreksatem w  dawkach 15 mg na  tydzień lub większych; w  ostatnim trymestrze ciąży; u  dzieci w  wieku do  12 lat 
w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye a - rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Podmiot 
odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, 
tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl.

cena za opakowanie
6499*

cena za opakowanie
3499*

cena za opakowanie
999*

cena za opakowanie
4299*

cena za opakowanie
3899*
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWE CIAŁO

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  ultrasonogra� 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. 

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

Nicorette® Spray: Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg 
nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, 
podczas próby rzucania palenia bądź ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania 
wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. 
Nicorette® Coolmint  Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów 
tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania 
jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia 
behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. 

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

Nicorette® Spray**
aerozol do jamy ustnej, 150 dawek

cena za opakowanie
6099*

cena za opakowanie
2349*

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.

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. 

CHPL/CHPLD/0034/19

Corega 
Super Mocny
70 g

CHPL/CHPLD/0034/19

Corega 
Super Mocny
70 g

WYRÓB MEDYCZNY

CHPL/CHPLD/0034/19

Corega 
Super Mocny
70 g

cena za 100 g = 44.27 zł
3099*

Daktarin** 
puder 20 g

Daktarin** 
aerozol 20 g

Melatonina**
5 mg, 30 tabl.

Melatonina** tabletki poprawiające jakość snu 30 szt. Substancja czynna: Melatonina. Dawka: 5 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Lek Melatonina 
Lek-am stosowany jest wspomagająco w  zaburzeniach związanych ze zmianą stref czasowych lub w  związku z  pracą zmianową, także w  zaburzeniach 
rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazania: Uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, 
po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Recigar**
leczenie uzależnienia od nikotyny, 100 tabl. 

cena za opakowanie
2099*

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
6299*

cena za 100 g = 176.60 zł
2649*

cena za 100 g = 147.45 zł
2949*

cena za 100 g = 37.99 zł
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.

SPRZĘT I PIELĘGNACJA

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

cena za 1 szt.
10999*

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

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

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

Microlife B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 1 szt.

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

11999*

cena za 1 szt.

Diagnostic DM-200 IHB

cena za 1 szt.

Diagnostic DM-200 IHB

119
cena za 1 szt.

Diagnostic DM-200 IHB

cena za 1 szt.

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

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

13699*

cena za 1 szt.

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

19999*

cena za 1 szt.

Diagnostic Econstellation
inhalator kompresorowy, tłokowy, 1 szt.

cena za 1 szt.
11999*

cena za 1 szt.
18999*

cena za 1 szt.
14299*

cena za 1 szt.
13999*

Visine Classic** 
krople do oczu, 15 ml

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

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

cena za opakowanie
1199*

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

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

cena za opakowanie

899*

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

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

cena za opakowanie
899*

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

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

cena za opakowanie
899*

7health-watch.pl

Visine Classic** krople zmniejszające przekrwienie oczu 15 ml Substancja czynna: Tetryzoliny chlorowodorek. Dawka: 0,5 mg/ml. Postać: Krople do  oczu, roztwór. 
Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną 
wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Krople do oczu łagodzą towarzyszące 
objawy takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą preparatu; jaskra z wąskim kątem przesączania; nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

cena za 100 ml =159.93 zł 
2399*

cena za opakowanie
4199*

 Gotowe do użycia chusteczki, nasączone dobrze tolerowanym płynem 
oczyszczającym bez konserwantów, zawierającym składniki o działaniu 
łagodzącym podrażnienia. Przeznaczone do higieny powiek i ich brzegów, 
szczególnie u osób z dolegliwościami ze strony oczu i/lub powiek takich jak: 
podrażnienie, wydzielina, pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie (np. przy infekcji, 
alergii, jęczmieniu).  
Blephaclean® może być stosowany także u dzieci >3 miesiąca życia.
Opakowanie zawiera 20 szt. jednorazowych chusteczek. Dystrybutor: Thea Polska Sp. z o.o.

Higiena powiek
podczas infekcji, 
alergii lub stanów 
zapalnych
Sterylne chusteczki



STREFA PREMIUMSTREFA PREMIUMSTREFA PREMIUMSTREFA 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. AMERTIL BIO** 10 mg 10 tabl. tbletki powlekane Skład: Jedna tabletka 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. 
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 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

Fenistil**
żel do stosowania miejscowego w celu 
łagodzenia świądu wywołanego reakcjami 
skórnymi takimi jak wysypka, pokrzywka, 
ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne 
i powierzchowne, 30 ml 

Biotebal Max 
stosowany w niedoborach biotyny, 60 tabl.

Lek BIOTEBAL MAX stosuje się w leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak: 
  wypadanie włosów, 
  zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, 
  stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu, 
po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.

Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny 
i różnicowania się komórek naskórka 
oraz włosów i paznokci.

BIOTEBAL MAX** Biotinum, 10mg, 60 tabletek. Biotebal MAX to  lek z  najwyższą dostępną bez recepty dawką - 10 mg biotyny w  jednej tabletce. Lek Biotebal MAX stosuje się w  leczeniu nasilonych objawów niedoboru biotyny, takich jak: • wypadanie włosów, • zaburzenia wzrostu włosów i  paznokci, • stany zapalne 
skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i  uszu, po  wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn. BIOTEBAL MAX. Skład i  postać: Każda tabletka zawiera 10  mg biotyny. Substancja pomocnicza o  znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 107,8 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Leczenie 
niedoboru biotyny z  takimi objawami jak: wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i  paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i  uszu, po  wykluczeniu  przez lekarza innych przyczyn. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na  substancję czynną lub na  którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na  dopuszczenie do  obrotu leku BIOTEBAL MAX nr: 25865 wydane przez MZ. 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. 
Lek wydawany bez recepty ChPL: 2020.05.

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

cena za 100 g = 84.97 zł
2549*

cena za opakowanie
899*

cena za opakowanie
4999*

Amertil Bio** 
stosowany w celu łagodzenia objawów związanych 
z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem 
błony śluzowej nosa, 10 tabl.

health-watch.pl


