
WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Zwalcz pierwsze objawy
przeziębienia 

Aktywna zima dla całej rodziny,
polecamy leki i suplementy

INOVOX EXPRESS 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg Lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Łagodzenie bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość lidokainy produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. VIGANTOLETTEN 1000 J.M. 90 TABL  
Skład: 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D. Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci 
 i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; 
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: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy.  SUDAFED XYLOSPRAY HA aerozol zmniejszający obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiający odpływ wydzieliny 10 ml Substancja czynna: Ksylometazoliny 
chlorowodorek. Dawka: 1mg/1ml Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz 
w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej 
nosa (rhinitis sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. THERAFLU 
EXTRAGRIP** proszek w saszetkach wspomagający objawowe leczenie grypy i przeziębienia 14 szt. Substancja czynna: Feniraminy maleinian, fenylefryny chlorowodorek, paracetamol. Dawka: 20 mg + 10 mg + 650 mg. Postać: Proszek do sporządzania roztworu doustnego. 
Wskazania: Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno - stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielinaśluzowa z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek 
ze składników preparatu, ciężkie schorzenia układu krwionośnego, wątroby, nerek, nadciśnienie tętnicze, gruczolak gruczołu krokowego z tendencją do zalegania moczu, niedrożność szyi pęcherza moczowego, niedrożność odźwiernika dwunastnicy, czynna choroba wrzodowa, 
cukrzyca, choroby płuc (w tym astma), jaskra z wąskim kątem przesączania, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej, padaczka, stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciąża i okres karmienia piersią, dzieci poniżej 12 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Heath GmbH, Niemcy.

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 siedziba w Warszawie jest pośrednikiem  
w obrocie hurtowym produktami leczniczymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanym pod numerem GIFRP00132 do Krajowego Rejestru Posredników w Obrocie Produktami Leczniczymi prowadzonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

** Przed użyciem zapoznaj się z ulotka, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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3549*

cena za 
opakowanie

Vigantoletten** 
1000 j.m. lek stosowany w celu uzupełnienia 
niedoborów wit. D, 90 tabl.

2599*

cena za opakowanie

Theraflu ExtraGrip** 
leczy objawy przeziębienia i grypy, 
14 sasz.

1899*

cena za 100 ml = 189,90 zł

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

lek na ból gardła, 
24 past.

Inovox Express**

20od
99*

cena za opakowanie

health-watch.pl



2

** 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.

2099*

cena za opakowanie

Ibuprom 
Zatoki** 
lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 
24 tabl.
Ibuprofen 200 mg, fenylefryny chlorowodorek 6,1 mg; tabletki drażowane. Wskazania do stosowania: stosować doraźnie w celu złagodzenia objawów 
niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia. 
Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen, fenylefryny chlorowodorek lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci 
astmy oskrzelowej, kataru, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki; przyjmujących leki z grupy inhibitorów monoaminooksygenazy MAO (stosowanych  
w leczeniu niedociśnienia tętniczego oraz depresji) i w okresie do 14 dni od zaprzestania ich stosowania; z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową 
żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwawieniem z przewodu pokarmowego; z przebytym w przeszłości, po zastosowaniu NLPZ, krwawieniem z przewodu 
pokarmowego lub perforacją; z krwawieniem wewnątrzczaszkowym lub innym rodzajem krwawienia; z ciężką niewydolnością wątroby, z ciężką 
niewydolnością nerek lub z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); z chorobą wieńcową; z nadciśnieniem tętniczym; z niewyjaśnionymi 
zaburzeniami hematologicznymi; ze skazą krwotoczną; z cukrzycą; z guzem chromochłonnym nadnerczy; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania;  
z nadczynnością tarczycy; z rozrostem gruczołu krokowego. Produktu leczniczego nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Produktu leczniczego nie 
stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia sp. z o.o.

2349*

cena za 100 ml = 156,60 zł

Acatar Care Kids** 
udrożnia 
i nawilża nos, 
15 ml 

Skład: Lek Acatar Care Kids zawiera substancję czynną oksymetazoliny chlorowodorek 0,25 mg/mL. Wskazania: Obrzęk błon śluzowych występujący  
w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok 
przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). W poniższych przypadkach produkt można zastosować wyłącznie po uprzednim 
dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni oraz leczenie innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym 
kątem przesączania; ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); guz chromochłonny nadnerczy; 
zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca). Produktu nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą 
przeznosową, np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny:  
US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40

2699*

cena za opakowanie

Theraflu Zatoki** 
leczenie dolegliwości związanych  
z chorobami zatok,
14 saszetek
Skład: Paracetamol 650 mg + Chlorowodorek fenylefryny 10 mg, Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania do stosowania: Leczenie 
objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia  
i obrzęku błony śluzowej. Działa przeciwgorączkowo, łagodzi objawy przeziębienia i grypy (dreszcze, bóle mięśni i głowy). Przeciwwskazania: Stosowanie 
produktu jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą, 
stosowania inhibitorów IMAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu krwionośnego, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, 
jaskry z wąskim kątem przesączania, guza chromochłonnego, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pacjentów stosujących leki 
blokujące receptory beta-adrenergiczne, pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia 
piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

1999*

cena za 100 ml = 199,99 zł

Otrivin 0,1%**
aerozol do nosa zmniejszający nadmierne 
przekrwienie błony śluzowej nosa, 
10 ml

Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek. Dawka: 1 mg/ml. Postać: Aerozol do nosa. Wskazania: Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa 
występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego , zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ 
wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany 
wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin 0,1% ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin 0,1% jest przeznaczony do stosowania u dorosłych 
i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie 
jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin 0,1% nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych 
prowadzonych drogą przeznosową np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra  
z wąskim kątem przesączania. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy.

2349*

cena za opakowanie

Rutinoscorbin** 
lek stosowany w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania na wit. C, 
210 tabl. 

Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane. 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum 
ascorbicum (kwasu askorbowego). Wskazania do stosowania: w stanach niedoboru kwasu askorbowego, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na 
kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany 
do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowy lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość 
syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare  
Sp. z o.o. v.VI.2018. CHPL/CHRSN/0035/13

3349*

cena za opakowanie

Ibupron Max
Sprint**
lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 
40 mg/40 kaps.

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.
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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2699*

cena za opakowanie

Theraflu 
Total Grip** 
leczy objawy grypy
i przeziębienia,
16 kaps. 

Każda kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady fenylefryny) oraz 100 mg gwajafenezyny. 
Kapsułki twarde. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu  
i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem. Produkt Theraflu Total Grip jest wskazany  
u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, guz chromochłonny nadnerczy. Pacjenci 
stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące 
receptory beta adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające 
apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

2749*

cena za opakowanie

Orofar Max** 
leczenie antyseptyczne 
stanów zapalnych gardła 
i jamy ustnej, 
30 past. 

Substancja czynna: Cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek. Dawka: 2 mg +1 mg.Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Miejscowe leczenie 
antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health.

2399*

cena za 100 ml = 19,99 zł

LevoPront** 
syrop na kaszel, 
120 ml 

Levopront 60mg / 10ml, syrop. Skład jakościowy i ilościowy: 10ml syropu zawiera: 60 mg lewodropropizyny (Levodropropizinum). Substancje pomocnicze  
o znanym działaniu: sacharoza 4g / 10ml, parahydroksybenzoesan metylu 13mg / 10ml, parahydroksybenzoesan propylu 2 mg/10 ml. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA: Syrop. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu leczniczego u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności 
rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO
OBROTU Dompé farmaceutici S.p.A.Via San Martino 12 20122 Mediolan, W. PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Angelini Pharma Polska Sp. Z o.o.
ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy.

1799*

cena za 100 ml = 14,99 zł

Flegamina** 
ułatwia odkrztuszanie, 
120 ml 

FLEGAMINA O SM. MIĘT. 4MG/5 ML 120 ML. Skład jakościowy: 5 ml syropu Flegaminy o smaku miętowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku 
(Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania 
 i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u dzieci  
w wieku poniżej 7 lat, ze względu na zawartość alkoholu. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

3099*

cena za 100 ml = 30,99 zł

2199*

cena za 100 ml = 73,30 zł

Tantum Verde** 
aerozol do stosowania  
w jamie ustnej, 
30 ml 

TANTUM VERDE 0,15% ATOMIZER 30 ML  Skład: 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.

Bronchipret® TE
  Hamuje proces zapalny1

  Ułatwia odkrztuszanie1

  Redukuje napady kaszlu2,3

Zapalenie oskrzeli?

Męczący kaszel?

Bronchipret TE, syrop 100 g syropu zawiera: 
-

dukt leczniczy zawiera 7% [V/V] alkoholu. Postać farmaceutyczna: Syrop Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do 
umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych 
(Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku 
udziela: 
1. 
in experimental bronchoalveolitis. Phytomedicine 2015; 22: 1172–1177. 2.

3. Marzian O: Treat-

Med 2006; 149: 69–74. 

Bronchipret® TE
  Hamuje proces zapalny1

  Ułatwia odkrztuszanie1

  Redukuje napady kaszlu2,3

Zapalenie oskrzeli?

Męczący kaszel?

Bronchipret TE, syrop 100 g syropu zawiera: 
-

dukt leczniczy zawiera 7% [V/V] alkoholu. Postać farmaceutyczna: Syrop Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do 
umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych 
(Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku 
udziela: 
1. 
in experimental bronchoalveolitis. Phytomedicine 2015; 22: 1172–1177. 2.

3. Marzian O: Treat-

Med 2006; 149: 69–74. 

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.

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

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

49*

od

XX*

Szybka ulga  
od zgagi i niestrawności

Rennie®
24 tabletki

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz 
substancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: 
zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiper-
kalcemię, kamica nerkowa z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK
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XXXX*

cena za opakowanie1699*

cena za opakowanie

XXXX*

cena za opakowanie

Tabcin® Trend**

24 kapsułki

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

Bo na grypę szkoda czasu!

L.P
L.M

KT
.10

.20
19

.74
11

3999*

cena za opakowanie

1949*

cena za opakowanie

Ibuprom RR Max** 
lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 
12 tabl   

Ibuprofen 400 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, 
kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Łagodne i umiarkowane bóle o różnej etiologii: głowy, zębów, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, nerwobóle, bóle 
stawów. Gorączka (w przebiegu przeziębienia i grypy). Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością 
na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z czynną lub 
w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; ze skazą 
krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w III trymestrze ciąży; 
przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych).
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

4499*

cena za opakowanie

Kreon Travix** 
kapsułki dojelitowe, 
50 szt. 

Kreon Travix, 10 000 j. Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe. Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako substancję 
czynną 150 mg pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności: amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. BP), lipazy 10 000 j. Ph.Eur. (j. BP), proteazy 600 j. Ph.Eur. Postać 
farmaceutyczna. Kapsułka dojelitowa. Kapsułki żelatynowe, twarde, zawierające granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery). 
Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne  
do stosowania: Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest 
związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza), przewlekłe zapalenie trzustki, stan  
po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu żołądka (gastrektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym 
(np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół 
Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość  
na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 
Warszawa. 

2199*

cena za opakowanie

1399*

cena za opakowanie

ClinSin 
zestaw do płukania 
zatok

ClinSin 
zestaw uzupełniający  
30 sasz. 

13cena za opakowanie

DOMOWA APTEKA
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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.

health-watch.pl

11999*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETYSuplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zbilansowanej diety. 
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia.      
       

Femibion 2 
Ciąża 13. – 40. tydzień 56 tabl. + 56 kaps.
Opakowanie na 8 tyg.

Z dużym  
opakowaniem
oszczędzasz

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 BIOTYNY

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 BIOTYNY

3849*

cena za opakowanie

2949*

cena za 100 ml = 196,60 zł

Nosonek 
spray do nosa 
z olejem sezamowym, 
15 ml 

XXXX*

cena za opakowanie

Canesten®
1 kapsułka
dopochwowa,
miękka

L.PL.MKT.09.2020.7748

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

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

3999*

cena za opakowanie

1999*

cena za 100 ml = 19,99 zł

Mucosolvan**
syrop ułatwiający 
odkrztuszanie, 
100 ml 

Biotynox 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.

2949*

cena za 100 ml = 589,80 zł

Multilac Baby 
synbiotyk dla dzieci, 
5 ml

WYRÓB MEDYCZNY

MAMA I DZIECKO

SUPLEMENT DIETYSUPLEMENT DIETY
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
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3999*

cena za opakowanie

Miralo , 
Miralo Sen, 
suplementy diety 
poprawiające samopoczucie 
i zdrowy sen,
20 tabl.

SUPLEMENT DIETY

3599*

cena za opakowanie

Maxon** 
lek na erekcję
4 tabl.

SUPLEMENT DIETY

1799*

cena za opakowanie

Molekin 
D3 2000 
j.m. uzupełnia dietę 
w witaminę D, 
90+30 tabl.

2999*

cena za opakowanie

Melatonina 5 mg**  
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.

3299*

cena za opakowanie

3499*

cena za opakowanie

Gold Vit C + Tran 
wspomaga odporność , 
30 kaps. SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

DOBRA FORMA
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health-watch.pl

MICROLIFE OXY 300
pulsoksymetr na palec 

MICROLIFE MT16C2 
termometr owulacyjny 

DIAGNOSTIC NC 300 
termometr bezkontaktowy
na podczerwień

DIAGNOSTIC DM-200 IHB PLUS 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

149 15499*1849* 99*

11999*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC PRO MESH 
inhalator siateczkowy 

19499*

cena za 1 szt.cena za 1 szt.

18999*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

18999*

cena za 1 szt.

MICROLIFE A2 BASIC 
ciśnieniomierz automatyczny

13699*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC S-500 
ciśnieniomierz  automatyczny 

MICROLIFE NEB400
inhalator tłokowy 

4549*

cena za 100 ml = 454,90 zł

Systane Ultra
krople do oczu, 
10 ml 

3499*

cena za opakowanie

Procto-Glyvenol** 
lek do miejscowego leczenia 
hemoroidów, 
krem 30 g, czopki 10 szt. 

PROCTO-GLYVENOL skład: Substancjami czynnymi leku są tribenozyd i lidokaina. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokalny Wskazania: 
Czopki doodbytnicze stosowane w leczeniu zewnętrznych i wewnętrznych żylakach odbytu. Przeciwwskazania: Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie 
(nadwrażliwość) na tribenozyd, lidokainę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. ul. 
Królewska 16, 00-103 Warszawa

3049*

od
cena za opakowanie

Microlax** 
lek na zaparcia,
roztwór 4 - 12 szt. 

Skład: Substancjami czynną leku są ciekły sorbitol (krystalizujący), cytrynian sodu, laurylosulfooctan sodu 70%. 5 ml roztworu zawiera 4,4650 g ciekłego 
sorbitolu, 0,45 g cytrynianu sodu, 0,0645 g laurylosulfooctanu 70 %. Wskazania: Dla osób dorosłych w objawowym leczeniu okresowych zaparć. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania roztworu są także: bóle 
brzucha o nieznanej przyczynie. Lek Microlax nie jest przeznaczony dla dzieci. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

FUTURO 
COMFORT 
opaska stawu 
skokowego S,M,L

FUTURO 
DWUSTRONNY 
stabilizator nagarstka  
z szyną (beżowy) S,M,L

4999*

cena za 1 szt.
8999*

cena za 1 szt.
4049*

od
cena za 1 szt.

9099*

cena za 1 szt.

FUTURO 
COMFORT 
opaska 
na kolana S,M,L

FUTURO 
REGULOWANA 
opaska na kolano  
basic sport 
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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.

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.

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

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

Nicorette®
Cool Berry **
aerozol do stosowania
w jami ustnej, roztwór,
13,6 mg/ml mg, 150 dawek

Nicorette®
Spray **
aerozol do stosowania
w jami ustnej, roztwór,
13,6 mg/ml mg, 150 dawek

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC “Preparaty stosowane  w uzależnieniach - palenie papierosów” - dane PEX za okres FY 2020.
NICORETTE COOLMINT Każda tabletka do ssania zawiera 2 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. Przeci-
wwskazania: 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 FRUIT 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 Fruit należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. 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 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 odst-
awiennych, 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 COOL BERRY 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 pro-
gramem 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.                                             PL-NI-2100006

SZCZĘŚLIWEGO, NOWEGO ROKU!

health-watch.pl

** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Katalog wydawany przez Health Watch Sp. z o.o.; KRS 415814; Regon 146062172; NIP 1132854403; Skrytka pocztowa 56, 00-975 Warszawa 12.

SZCZĘŚLIWEGO, NOWEGO ROKU!

3949*

cena za 100 g = 39,49 zł
2599*

cena za opakowanie

2349*

cena za opakowanie

2349*

cena za opakowanie

6899*

cena za opakowanie

5999*

cena za opakowanie

Voltaren Max** 
lek przeciwbólowy, przeciwobrzękowy 
i przeciwzapalny, 
100 g 

Strepsils Intensive** 
objawowe leczenie 
bólu gardła, 
24 tabl. do ssania

VOLTAREN MAX ŻEL 2% 100 G Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g żel. Wskazania do stosowania: Voltaren MAX jest wskazany do stosowania 
u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym 
leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, 
nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki 
stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty 
błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u dzieci młodzieży 
poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2015

Strepsils Intensive, Flurbiprofenum, 8,75 mg, tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen, 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.


