
** 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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Co warto zapakować 
do wakacyjnej apteczki 

Suplementy diety i specjalistyczna 
pielęgnacja dziecka

Pomocne w zwalczaniu bólu, 
gorączki i stanów zapalnych
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WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

lek przeciwhistaminowy 
o miejscowym działaniu 
przeciwświądowym, 30 g

Fenistil**

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. 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. IBUPROM MAX SPRINT** Ibuprofenum 400 mg, kapsułki, miękkie. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (m.in. ból napięciowy), migrena z aurą 
lub bez aury (objawy takie jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk), bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle kostne i stawowe. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka (m. in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Przeciwwskazania: Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję 
czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). U osób, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej. Jeśli u pacjenta 
występują następujące schorzenia: o choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub przebyta, krwawienie lub perforacja (w tym występujące po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych), ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca, o skaza krwotoczna. 
W trakcie leczenia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym lekami z grupy zwanej inhibitorami COX-2. W III trymestrze ciąży. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

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

cena za opakowanie
1299*

cena za 100 g = 84.97 zł
2549*

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

cena za 100 g = 49.99 zł
4999*

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

cena za opakowanie
3099*

gorączki i stanów zapalnychgorączki i stanów zapalnych



** 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.

URLOPOWY NIEZBĘDNIK

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

POWRÓT DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI PO URAZIE

Okres wiosenno-letni wyjątkowo sprzyja stłuczeniom i obrzękom. 
Zarówno sporty wyczynowe jak i codzienne aktywności mogą 
skończyć się niechcianą kontuzją. 

Altacet to lek, który wykazuje działanie sciągające 
i przeciwobrzękowe, jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe. 

Dodatkowo substancja pomocnicza w postaci mentolu działa 
miejscowo chłodząco. Wygodna forma sprawia, że można go 
stosować w każdych okolicznościach.

Pirolam 
odżywka do paznokci kruchych i łamliwych, 
10 ml

ARNITHEI** Skład: 100 g żelu zawiera 24 g nalewki z Arnica montana L., � os (kwiat arniki) (DER 1:10). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Wskazania: Arnithei to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu siniaków, skręceń i miejscowego bólu mięśni. Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Arnithei: jeśli pacjent ma uczulenie na arnikę lub inne rośliny z rodziny astrowatych Astraceae (dawniej Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku Podmiot odpowiedzialny: NATUR PRODUKT PHARMA Sp. z o.o. 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. BENGAY** maść przeciwbólowa 50 g. 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 Products Limited. IMODIUM INSTANT** 2mg 6 szt. Dawka: Jedna tabletka (lio� lizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt Imodium Instant 
może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. GAVISCON O SMAKU MIĘTY** 24 tab, Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas, 250 mg + 133,5 mg + 80mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z re� uksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży lub u pacjentów z objawami związanymi 
z re� uksowym zapaleniem przełyku. Przeciwwskazania: Znana lub podejrzewana nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 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. 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. DIOSMINEX MAX** 1000 mg, tabletki powlekane. Skład jakościowy i ilościowy: Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (80 mg w tabletce powlekanej) oraz lak żółcieni pomarańczowej (0,063 mg w tabletce powlekanej). Postać farmaceutyczna: Tabletka 
powlekana. Tabletki powlekane są zielone, podłużne, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, bez plam i uszkodzeń. Wskazania do stosowania Leczenie objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego u dorosłych: uczucie ciężkości nóg; ból nóg; nocne kurcze nóg. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. 

Lortan
bransoletka odstraszająca komary, 
1 szt.

Arnithei**
żel na stłuczenia, siniaki, drobne urazy, 
50 g

Bengay**
maść przeciwbólowa, 
50 g 

Lortan
plastry łagodzace ukąszenia owadów, 
20 szt.

Altacet**
lek na stłuczenia i urazy, 
żel 75 g

Heviran Comfort
plastry na opryszczkę, 
15 szt.

cena za 100 ml = 231.73 zł
2549*

cena za opakowanie
1249*

cena za 100 g = 39.98 zł
1999*

cena za 100 g = 37.18 zł
1899*

cena za opakowanie
1249*

cena za 100 g = 21.32 zł
1599*

cena za opakowanie
3199*
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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

URLOPOWY NIEZBĘDNIK

Bodymax
tabletki musujące zawierające zestaw witamin, 
20 szt.

Zdrovit Calcium w folii
uzupełnia niedobór wapnia i witaminy C, 
12 tabl. musujących 

ARNITHEI** Skład: 100 g żelu zawiera 24 g nalewki z Arnica montana L., � os (kwiat arniki) (DER 1:10). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Wskazania: Arnithei to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu siniaków, skręceń i miejscowego bólu mięśni. Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Arnithei: jeśli pacjent ma uczulenie na arnikę lub inne rośliny z rodziny astrowatych Astraceae (dawniej Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku Podmiot odpowiedzialny: NATUR PRODUKT PHARMA Sp. z o.o. 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. BENGAY** maść przeciwbólowa 50 g. 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 Products Limited. IMODIUM INSTANT** 2mg 6 szt. Dawka: Jedna tabletka (lio� lizat doustny) zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki. U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego produkt Imodium Instant 
może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie stosować jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem 
antybiotyków o szerokim zakresie działania. Nie stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. GAVISCON O SMAKU MIĘTY** 24 tab, Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas, 250 mg + 133,5 mg + 80mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z re� uksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży lub u pacjentów z objawami związanymi 
z re� uksowym zapaleniem przełyku. Przeciwwskazania: Znana lub podejrzewana nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 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. 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. DIOSMINEX MAX** 1000 mg, tabletki powlekane. Skład jakościowy i ilościowy: Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (80 mg w tabletce powlekanej) oraz lak żółcieni pomarańczowej (0,063 mg w tabletce powlekanej). Postać farmaceutyczna: Tabletka 
powlekana. Tabletki powlekane są zielone, podłużne, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, bez plam i uszkodzeń. Wskazania do stosowania Leczenie objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego u dorosłych: uczucie ciężkości nóg; ból nóg; nocne kurcze nóg. Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. 

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY

MAXON FORTE – MAKSYMALNA DAWKA MĘSKOŚCI

MAXON FORTE to rewolucyjny lek dostępny bez recepty stosowany 
w przypadku zaburzeń erekcji. Preparat zawiera jedną z najlepszych substancji 
na świecie - syldena� l - która z powodzeniem jest wykorzystywana do leczenia 
zaburzeń erekcji.

Substancja ta poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych prącia, 
umożliwia zwiększenie napływu krwi do ciał jamistych prącia podczas 
podniecenia seksualnego. Dzięki temu działaniu prawidłowy mechanizm 
erekcji zostaje przywrócony i możliwe jest osiągnięcie pełnego wzwodu. Należy 
jednak pamiętać, iż osiągnięcie erekcji przy stosowaniu preparatu jest możliwe 
jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

Maxon Forte działa do 5 godzin nawet już po 12 minutach od przyjęcia.Maxon Forte**
stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu 
u dorosłych mężczyzn, 4 tabl.

Imodium** 
lek przeciwbiegunkowy, bez popijania, 
6 sasz. 

Gaviscon** 
lek na zgagę i niestrawność o smaku mięty, 
24 tabl.

Diosminex Max**
leczy objawy przewlekłej niewydolności żylnej, 
60 tabl.

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

** 
cena za opakowanie
1499*

cena za 100 g = 68.30 zł
2049*

cena za 100 ml = 149.93 zł
2249*

**

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

** 

cena za opakowanie
2799*

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

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.

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.

Aleric Deslo Active**
5 mg, 10 tabl.

Aleric Spray** 
aerozol do nosa 0,05 g, 60 dawek

ALERIC SPRAY** mometazonu furoinian jednowodny, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina (biała lub prawie biała lepka zawiesina o pH pomiędzy 
4,3 i 4,9). Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Aleric Spray wskazany jest 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, mometazonu furoinian lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Aleric Spray aerozol do nosa nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń 
błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować kortykosteroidów stosowanych donosowo 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: 
US Pharmacia Sp. z o.o. ALERIC DESLO ACTIVE** desloratadyna 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania do stosowania: U dorosłych i młodzieży 
w wieku od 12 lat, w celu łagodzenia objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; - pokrzywką; Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o.

Foxill** 
lek przeciwhistaminowy zawierający dimetynden, w postaci żelu 
do stosowania na skórę, 30 g
FOXILL** Skład i postać: Foxill. 1 g żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy 
chlorek i glikol propylenowy. Bezbarwny, jednorodny żel. Wskazania: Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, 
powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2016.10.27.
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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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** 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

Tabcin Trend** 
12 kaps.

TABCIN TREND** kapsułki przeciw objawom grypy i  przeziębienia 12 szt. Substancja czynna: Paracetamol, pseudoefedryny chlorowodorek, chlorfeniraminy 
maleinian. Dawka: 250 mg + 30 mg + 2 mg. Postać: Kapsułki miękkie. Wskazania: Łagodzenie objawów grypy i  przeziębienia przebiegających z  gorączką, 
katarem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kichaniem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia. Przeciwwskazania: 
Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku, stwierdzona choroba układu oddechowego taka jak przewlekłe 
zapalenie oskrzeli czyli rozedma; jaskra, przerost prostaty, choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, stwierdzona ciężka niewydolność 
nerek lub wątroby; stwierdzony, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych z  grupy inhibitorów 
monoaminooksydazy (MAO) lub do dwóch tygodni od zaprzestania ich stosowania, przyjmowanie AZT (zydowudyna), lub do dwóch tygodni od zaprzestania ich 
stosowania. W przypadku wątpliwości czy stosowany lek zawiera w swoim składzie MAO lub AZT, należy poradzić się lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 15 r.ż. 
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

Ascorvita** 
20 tabl. mus. 

ASCORVITA** tabletki musujące uzupełniające niedobory witaminy C 20 szt. Substancja czynna: Kwas askorbowy. Postać: Tabletki musujące. Dawka: 1000 mg. 
Wskazania: Wskazaniem do stosowania Ascorvita o smaku cytrynowym są stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania:
- u dzieci do 12 roku życia, - jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa, - jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na składniki preparatu. Podmiot odpowiedzialny: 
Natur Produkt Pharma Sp.z o.o., ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

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

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

Tantum Verde** 
0,15% atomizer, 30 ml

TANTUM VERDE** 0,15% atomizer 30 ml, 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. Wskazania: Leczenie objawów (ból, 
zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, 
w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny:Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.

Strepsils Intensive** 
24 tabl. do ssania 

STREPSILS INTENSIVE** Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na � urbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu leczniczego, u  pacjentów z  chorobą wrzodową żołądka i  (lub) dwunastnicy czynną lub w  wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi 
występującymi po innych NLPZ, u pacjentów przyjmujących inne NLPZ, w tym COX-2, u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ 
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, a także w III trymestrze ciąży oraz 
z ciężką niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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.

*Dotyczy błony śluzowej nosa
SUDAFED XYLOSPRAY DEX DLA DZIECI Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku 
błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie 
niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających 
z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED XYLOSPRAY DEX  Każdy ml aerozolu do   Każdy ml aerozolu do SUDAFED XYLOSPRAY DEX  Każdy ml aerozolu do SUDAFED XYLOSPRAY DEX
nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym 
leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany 
do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej 
nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 
6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. MAT/7832/02/2020

**

cena za 100 ml = 219.90 zł
2199*

cena za 100 ml = 264.90 zł
2699*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie
2499*

cena za opakowanie
1099*

cena za 100 ml = 76.63 zł
2299*

cena za opakowanie
1049*
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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

cena za opakowanie
1799* XXXX*

cena za opakowanie

Dicoflor® 6 
20 kapsułek

Dicoflor 6 to suplement diety w postaci kapsułek przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia. Zawiera 6 mld żywych kultur bakterii 
Lactobacillus rhamnosus GG w jednej kapsułce*, które wzbogacają mikroflorę jelitową nawet do 7 dni po jego ostatnim zastosowaniu**.
* Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.
** Goldin BR et al. Survival of Lactobacillus Species (Strain GG) in Human Gastrointestinal Tract.  
Digestive Diseases and Sciences 1992; 37(1):121-128.
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SUPLEMEN T DIETY

Dłuższe wsparcie
przy antybiotyku

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**

od
cena za opakowanie
3049*

Voltaren Max**
żel przeciwbólowy, 120 g

VOLTAREN MAX** 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: znana nadwrażliwość na  diklofenak lub na  którąkolwiek substancję 
pomocniczą produktu, u  pacjentów, u  których astma, obrzęk naczynioruchowy, 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.

Ketonal® Active**
20 kaps.

KETONAL® ACTIVE** Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie 
lekkiego do  umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy. Przeciwwskazania: Występujące w  przeszłości reakcje 
nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem 
ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji 
ana� laktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub 
dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność 
nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Postać: kapsułki twarde, 50mg. 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.

Apap Intense**
lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, 10 tabl.

APAP INTENSE** ibuprofen 200 mg i paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: produkt leczniczy stosowany jest w doraźnym leczeniu 
łagodnego lub umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych i mięśniowych, 
bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Produkt leczniczy jest szczególnie odpowiedni 
do  leczenia bólu wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie. Produkt leczniczy APAP intense 
przeznaczony jest dla dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą; u  pacjentów z  reakcjami nadwrażliwości w  wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej 
nosa lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); u pacjentów z czynną lub 
występującą w wywiadzie nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, i (lub) krwotokiem z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej dwa osobne 
przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); u  pacjentów z  owrzodzeniem, perforacją lub krwawieniem z  przewodu pokarmowego, czynnym lub 
w wywiadzie, łącznie z przypadkami związanymi z przyjęciem leków z grupy NLPZ; u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia; u pacjentów z ciężką niewydolnością 
wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w  przypadku równoczesnego stosowania z  innymi lekami z  grupy 
NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2) oraz kwasem acetylosalicylowym w dawkach większych niż 75 mg na dobę – zwiększone 
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w  przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych zawierających paracetamol – zwiększone 
ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; w ostatnim trymestrze ciąży w związku z ryzykiem przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu 
i wystąpienia nadciśnienia płucnego. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław.

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

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.

cena za 100 g = 33.26 zł
3999*

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
3699*

cena za opakowanie
2599*

od

6



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

ZDROWA MAMA

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

JEDYNY W POLSCE LEK
Z NAJWYŻSZĄ DAWKĄ BIOTYNY1

Pochwal się 
swoimi włosami

1 10 mg to najwyższa dostępna w Polsce 
dawka biotyny wśród leków bez recepty 
wg. danych IQVIA Pharmascope 05/2019

AŻ 10 mg BIOTYNYA

cena za opakowanie
4499*

L-metylofolian wapnia - aktywna forma
kwasu foliowego.
Nawet co druga kobieta nie metabolizuje 
kwasu foliowego optymalnie, dlatego tak ważna 
jest suplementacja aktywnej formy.
Ilość substancji rekomendowana przez Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne.¹

¹ Karowicz-Bilińska, A., Nowak-Markwitz, E., Opala, T., Oszukowski, P., Poręba, R.,
& Spaczyński, M. (2014). Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w 
zakresie stosowania witamin i mikroelementów u kobiet planujących ciążę, ciężarnych i 
karmiących. Ginekologia Polska, 85, 395-399.

FOLIAN

www.naturell.pl
SUPLEMENT DIETY

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

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
4699*

**

LAKCID INTIMA** Każda kapsułka twarda albo ampułka, � olka lub saszetka z proszkiem do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera minimum 2 mld CFU pałeczek 
Lactobacillus rhamnosus: Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen - 40%; Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N - 40%; Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy - 20%; 
Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, 
imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, 
streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę. CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit). Substancje pomocnicze o  znanym 
działaniu: sacharoza, laktoza. Kapsułki. Każda kapsułka zawiera 105 mg sacharozy i 76 mg laktozy. Kapsułki twarde, celulozowe, składające się z dwóch cylindrycznych 
części. Przed rekonstytucją proszek w kapsułce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego. Po rekonstytucji powstaje 
homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń. Proszek do  sporządzania zawiesiny doustnej. Każda ampułka/� olka/saszetka zawiera 35 mg sacharozy 
i  25 mg laktozy. Przed rekonstytucją proszek w  ampułce lub � olce ma postać bezpostaciowej lub krystaliczno- igiełkowatej suchej masy o  zabarwieniu od  jasno 
do ciemnobeżowego. Przed rekonstytucją proszek w saszetce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego. Po rekonstytucji 
powstaje homogenna zawiesina, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych. Wskazania: Poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem 
leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy. Zapobieganie 
biegunce podróżnych. Leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą (w tym białko mleka krowiego). Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Lakcid 
kapsułki twarde, Lakcid proszek do sporządzania zawiesiny doustnej odpowiednio nr: 21227, R/3228 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.18 - 
Lakcid kapsułki twarde; 2021.03.25 - Lakcid proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Lakcid Intima**
utrzymuje i przywraca prawidłową 
� orę bakteryjną pochwy, 10 kaps.cena za 100 g = 1.50 zł

1499*

**

cena za opakowanie
3799*

cena za opakowanie
2399*

cena za opakowanie
4649*

7health-watch.pl
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ZDROWE DZIECKO

Mamy Otula
delikatnością

kosmetykyk

delikat

cena za 100 ml = 22.34 zł
1899*

cena za 100 ml = 16.66 złcena za 100 ml = 16.66 złcena za 100 ml = 16.66 złcena za 100 ml = 16.66 zł
2499*

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

Fritt
cukierki z witaminami, 3 szt. SUPLEMENT DIETY

cena za 100g = 13.60 zł
3399*

cena za 100 ml = 39.98 zł
1999*

cena za opakowanie
2599*

SUPLEMENT DIETY

cena za opakowanie
249*
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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

cena za opakowanie

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*

Biovital Trawienie
produkt przeznaczony dla osób dorosłych jako naturalne 
i regularne wsparcie dla układu pokarmowego, 1000 ml

cena za opakowanie
7999*

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*

cena za opakowanie
9999*

cena za opakowanie
3999*

EsteSynergy
Este Synergy to specjalna kompozycja kolagenu oraz 
kwasu hialuronowego wzbogaconych witaminami C i E, 
cynkiem oraz biotyną, 28 shotów

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.

Prostamol Uno** 
łagodzi dolegliwości związane z przerostem 
prostaty, 60 kaps.

cena za 100 ml = 4.55 zł
4549*

Biovital Trawienie
produkt przeznaczony dla osób dorosłych jako naturalne 
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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

Zdrovit Complex 
zestaw witamin i minerałów, 56 tabl. 

cena za 100 ml = 294.90 zł
2949*

Vizik
krople do oczu, oczy zmęczone i suche, podrażnione i zaczerwienione, 
10 ml

cena za 100 ml = 294.90 zł

*

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*

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.

Vigalex Forte**
zapobiega niedoborom witaminy D, 60 tabl.

VIGALEX® FORTE** (2000 IU): Jedna tabletka zawiera 20 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). 
Wskazania do stosowania: Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych, pro� laktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży 
i karmiących piersiąw porozumieniu z lekarzem, zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych, leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria, 
kamica nerkowa i  (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu 
okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze 
do kontrolowania. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

Cetaphil Pro 
Redness Control  
krem nawilżający na noc, 50 ml

Cetaphil Pro 
Redness Control  
krem nawilżający, 50 ml

Cetaphil Pro 
Redness Control  
pianka do mycia, 236 ml

cena za opakowanie
2999*

cena za opakowanie
2899*

cena za opakowanie
999*

cena za 100 ml = 177.98 zł
8899*

cena za 100 ml = 199.90 zł
9999*

cena za100 ml = 31.78 zł 
7499*
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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

rozmiar S, M, Lrozmiar S, M, L rozmiar M, L rozmia S/M; L/XL rozmiar regulowanyrozmiar uniwersalny rozmiar regulowanyrozmiar regulowany

Futuro™  Opaska 
stabilizująca staw skokowy,

beżowa

Futuro™ Sport Stabilizator 
kolana ze wzmocnieniem 

rzepki, czarny

Futuro™ 
Pas stabilizujący kręgosłup, 

biały

Futuro™ 
Miękki Kołnierz szyjny,

biały

Futuro™ Dwustronny
stabilizator nadgarstka 

z szyną, beżowy

Futuro™ Dwustronny 
stabilizator nadgarstka 

z szyną, czarny

Futuro™ Sport Stabilizator 
stawu skokowego,

czarny

Futuro™ Opaska 
na kolano, 

Basic Sport, czarna
rozmiar S, M, Lrozmiar S, M, L rozmiar M, L rozmia S/M; L/XL rozmiar regulowanyrozmiar uniwersalny rozmiar regulowanyrozmiar regulowany

Futuro™  Opaska 
stabilizująca staw skokowy,

beżowa

Futuro™ Sport Stabilizator 
kolana ze wzmocnieniem 

rzepki, czarny

Futuro™ 
Pas stabilizujący kręgosłup, 

biały

Futuro™ 
Miękki Kołnierz szyjny,

biały

Futuro™ Dwustronny
stabilizator nadgarstka 

z szyną, beżowy

Futuro™ Dwustronny 
stabilizator nadgarstka 

z szyną, czarny

Futuro™ Sport Stabilizator 
stawu skokowego,

czarny

Futuro™ Opaska 
na kolano, 

Basic Sport, czarna
rozmiar S, M, Lrozmiar S, M, L rozmiar M, L rozmia S/M; L/XL rozmiar regulowanyrozmiar uniwersalny rozmiar regulowanyrozmiar regulowany

Futuro™  Opaska 
stabilizująca staw skokowy,

beżowa

Futuro™ Sport Stabilizator 
kolana ze wzmocnieniem 

rzepki, czarny

Futuro™ 
Pas stabilizujący kręgosłup, 

biały

Futuro™ 
Miękki Kołnierz szyjny,

biały

Futuro™ Dwustronny
stabilizator nadgarstka 

z szyną, beżowy

Futuro™ Dwustronny 
stabilizator nadgarstka 

z szyną, czarny

Futuro™ Sport Stabilizator 
stawu skokowego,

czarny

Futuro™ Opaska 
na kolano, 

Basic Sport, czarna
rozmiar S, M, Lrozmiar S, M, L rozmiar M, L rozmia S/M; L/XL rozmiar regulowanyrozmiar uniwersalny rozmiar regulowanyrozmiar regulowany

Futuro™  Opaska 
stabilizująca staw skokowy,

beżowa

Futuro™ Sport Stabilizator 
kolana ze wzmocnieniem 

rzepki, czarny

Futuro™ 
Pas stabilizujący kręgosłup, 

biały

Futuro™ 
Miękki Kołnierz szyjny,

biały

Futuro™ Dwustronny
stabilizator nadgarstka 

z szyną, beżowy

Futuro™ Dwustronny 
stabilizator nadgarstka 

z szyną, czarny

Futuro™ Sport Stabilizator 
stawu skokowego,

czarny

Futuro™ Opaska 
na kolano, 

Basic Sport, czarna

Futuro ™
Stabilizator stawu łokciowego z wkładką 

rozmiar M, L

rozmiar S, M, Lrozmiar S, M, L rozmiar M, L rozmia S/M; L/XL rozmiar regulowanyrozmiar uniwersalny rozmiar regulowanyrozmiar regulowany

Futuro™  Opaska 
stabilizująca staw skokowy,

beżowa

Futuro™ Sport Stabilizator 
kolana ze wzmocnieniem 

rzepki, czarny

Futuro™ 
Pas stabilizujący kręgosłup, 

biały

Futuro™ 
Miękki Kołnierz szyjny,

biały

Futuro™ Dwustronny
stabilizator nadgarstka 

z szyną, beżowy

Futuro™ Dwustronny 
stabilizator nadgarstka 

z szyną, czarny

Futuro™ Sport Stabilizator 
stawu skokowego,

czarny

Futuro™ Opaska 
na kolano, 

Basic Sport, czarna

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. 

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.

19499*

cena za 1 szt.

10999*

cena za 1 szt.

White Way Jet 3000
bezprzewodowy irygator dentystyczny, 1 szt.

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

Recigar**
leczenie uzależnienia od nikotyny, 100 tabl. 

21999*

cena za 1 szt.

13699*

cena za 1 szt.

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

White Way 
szczoteczka soniczna pulsar, 1 szt.

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

19999*

cena za 1 szt.

Microlife B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 1 szt.

cena za opakowanie
11499*

cena za opakowanie
11499*

cena za opakowanie
15499*

cena za opakowanie
10999*

cena za opakowanie
7899*

cena za opskowanie
6299*

cena za 1 szt.
4499*

cena za 1 szt.

Diagnostic S-500 

cena za 1 szt.
14299*

cena za 1 szt.
13999*

Futuro ™
Pas stabilizujący kręgosłup, biały

rozmiar S/M; L/XL

Futuro ™
Miękki Kołnierz szyjny, biały

rozmiar regulowany

Futuro ™
Sport Stabilizator kolana 

ze wzmocnieniem rzepki, czarny 
rozmiar M, L

Futuro ™
Sport Stabilizator stawu skokowego, czarny

rozmiar regulowany

cena za opakowanie
2349*

cena za opakowanie
6099*
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STREFA PREMIUMSTREFA PREMIUMSTREFA PREMIUMSTREFA PREMIUMSTREFA PREMIUMSTREFA PREMIUM

* Na podst. badania in-vitro SORL 50034/01, 2018. ** IQVIA, Sprzedaż ilościowa, Kategoria leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych dla dzieci, MAT 19; Nurofen FC Brands Dipstick 2018; 
Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie. Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i powyżej) 
w krótkotrwałym objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związany z przeziębieniem.  Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek 
z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych 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 krwawie-
nia); ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem 
płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Nurofen Mięśnie i Stawy, 200 mg ibuprofenu, plaster leczniczy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy 
Nurofen Mięśnie i Stawy jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawowego, miejscowego bólu spowodowanego ostrym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem powstałym w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 
16 lat i powyżej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; Pacjenci z reakcjami alergicznymi nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), 
związanymi z przyjęciem ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); Stosowanie na uszkodzoną lub zranioną skórę, Trzeci trymestr ciąży, Stosowanie na oczy, usta lub błony śluzowe. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt 
Benckiser (Poland).  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: nadwraż-
liwość na substancje czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w wywiadzie powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego, 
ibuprofenu lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy 
lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie z naczyń-mózgowych lub z inne czynne krwawienie; ciężka niewydolność: wątroby,  nerek lub serca klasa (IV wg NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi 
o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.                    RB-M-45051

Działają do 
24h precyzyjnie
w miejscu bólu

**

Nr 1
wśród mam**

**

Już w 60 sekund zaczyna uwalniać
substancję przeciwbólową*

**

Bioprazol Bio Max** 
lek na zgagę, 14 kaps. 

** 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.

BIOPRAZOL BIO MAX** 20 mg, 14 kaps. Kapsułki dojelitowe, twarde. Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). Wskazania: Bioprazol® Bio MAX jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nel� nawirem. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. MAGVIT B6** x 50 tabl. Skład: 1 tabletka 
zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6. Wskazania: Wskazania: Preparat pro� laktycznie stosuje się: w stanach przewlekłego zmęczenia � zycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i � zycznej, w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu. Przeciwwskazania: Nie 
stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

cena za opakowanie
1299*

cena za opakowanie
1399*

cena za opakowanie
1599*

cena za opakowanie
2999*

cena za 100 ml = 26.99 zł
2699*

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

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