
WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Aktywna zima dla całej
rodziny

Najlepsze prezenty na dzień
Babci i Dziadka

GRIPEX DUO 16 TABL. Paracetamolum (paracetamol) 500 mg, Phenylephrini hydrochloridum (fenylefryny chlorowodorek) 6,1 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, takich jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, katar oraz niedrożność nosa 
i zatok przynosowych. Przeciwwskazania: Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol lub fenylefrynę albo którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, guza chromochłonnego nadnercza, 
jaskry z zamkniętym kątem przesączania, nadczynności tarczycy, rozrostu gruczołu krokowego, wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, stosowania inhibitorów monoaminooksygenazy MAO i w okresie 14 dni od zaprzestania ich stosowania, stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, 
stosowania zydowudyny, kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią, dzieci w wieku poniżej 12 lat, choroby alkoholowej. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław. IBUPROM ZATOKI SPRINT, ibuprofen 200 mg i pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg, kapsułki miękkie. Wskazania do stosowania: Stosowanie doraźne 
w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak ból i niedrożność zatok obocznych nosa, nieżyt nosa (katar), ból głowy, gorączka, bóle stawowo-mięśniowe. Lek Ibuprom Zatoki Sprint należy stosować u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat. Nadwrażliwość na 
substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub u pacjentów z reakcją nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) podczas stosowania ibuprofenu, 
kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie w związku z wcześniej stosowanym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). U pacjentów z czynnym lub nawracającym wrzodem trawiennym lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (potwierdzone dwa lub więcej odrębne 
epizody owrzodzeń lub krwawień). U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy, jaskrą zamkniętego kąta, cukrzycą lub chorobą tarczycy. U pacjentów z udarem krwotocznym w wywiadzie. U pacjentów, u których występują choroby serca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, rozrost gruczołu krokowego, choroby naczyń wieńcowych, dusznica 
bolesna, częstoskurcz lub skaza krwotoczna. U pacjentów przyjmujących inne leki z grupy NLPZ, w tym selektywne inhibitory COX-2, leki przeciwbólowe lub leki obkurczające błonę śluzową nosa. U pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. U pacjentów otrzymujących lub którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymywali, inhibitory 
monoaminooksydazy. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA), niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby. Podczas ciąży i karmienia piersią. Pacjenci ze stwierdzoną dziedziczną nietolerancją fruktozy. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław. RUTINOSCORBIN WITAMINA C FORTE 500 MG, 
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde. Jedna kapsułka zawiera 500 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) oraz substancje pomocnicze, w tym 40,57 mg sacharozy. Wskazania do stosowania:  Kapsułki Rutinoscorbin Witamina C Forte stosuje się: w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy C; (niedobory witaminy C mogą wystąpić 
podczas ciąży i laktacji, u palących, u ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu, podczas stosowania niektórych rodzajów diet np. diety eliminacyjnej, u osób regularnie spożywających alkohol), w celu utrzymania odporności na infekcje oraz zmniejszania dolegliwości związanych z przeziębieniem i skrócenia czasu trwania choroby, w leczeniu i profilaktyce 
paradontozy, próchnicy, zapalenia dziąseł, szkorbutu, pomocniczo: w stanach obniżonej odporności organizmu, w leczeniu niedokrwistości, aby przyspieszyć proces gojenia i bliznowacenia ran. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z zaburzeniami gospodarki 
żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna) lub inne choroby mające wpływ na obciążenie żelazem. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2016. MUCOSOLVAN 30 MG 20 TABL. Skład: Jedna tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza  
o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 171 mg laktozy. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczna, rzadko występująca nietolerancja 
którejkolwiek z substancji pomocniczych. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

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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leczenie objawów  
przeziębienia i grypy, 
16 tabl.

Gripex Duo** 

2799*

cena za opakowanie

1899*

cena 
za opakowanie

Rutinoscorbin wit. C Forte**  
do stosowania w przeziębieniu, 
30 kaps.

health-watch.pl

2349*

cena za opakowanie

MUCOSOLVAN** 
tabletki ułatwiające odkrztuszanie,  
20 szt.

2799*

cena za opakowanie

Ibuprom Zatoki Sprint**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 kaps. NOWOŚĆ
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NIQUITIN - NOWY ROK WOLNY OD PAPIEROSA

Zrobiłeś już listę postanowień noworocznych? Kolejny raz pojawia się 
na niej rzucenie palenia? Być może nie pierwszy raz próbujesz zerwać 
ze szkodliwym nałogiem. Mimo chęci i silnej woli nie udało ci się 
dotychczas osiągnąć celu. Kluczem do sukcesu może okazać się 
stosowanie nikotyny w postaci tabletek, plastrów czy gumy do żucia.
Taka suplementacja ogranicza chęć sięgnięcia po papierosa i pozwala 
uwolnić się od szkodliwego uzależnienia. Daj sobie szansę na nowy rok 
bez dymu.

Więcej dowiesz się na 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.

9599*

cena za opakowanie

NiQuitin** 
pastylki do ssania skutecznie redukują 
głód nikotynowy, 72 szt.

ACATAR CONTROL 15 ML Oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml (0,05%), aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. GRIPEX HOT MAX 1000MG+100MG+12,2MG, 12 sasz. Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 100mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2mg. Wskazania: krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń 
grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. 
Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z 
trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. 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. NIQUITIN 4 MG  72 PAST. NiQuitin, 2 mg / 4 mg, pastylki do ssania. Skład: Nicotinum 1 pastylka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Substancje pomocnicze (w jednej pastylce): Aspartam (E951) 6,1 mg; Mannitol (E421) 1028,37 mg (2 mg) lub 1015 mg (4 mg), Sód 15 mg. Wskazania do stosowania: Pastylki do ssania NiQuitin wskazane są do łagodzenia 
objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, pastylki do ssania NiQuitin należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy NiQuitin pastylki do ssania jest 
przeciwwskazany: u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz u osób niepalących; u osób z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.. TABCIN TREND KAPSUŁKI MIĘKKIE Skład: Chlorfenyraminy maleinian (Chlorpheniramini maleas) - 2 mg, Pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum) - 30 mg, Paracetamol (Paracetamolum) - 250 
mg. Wskazania: Tabcin Trend stosuje się w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy przebiegających z katarem, obrzękiem błony śluzowej nosai zatok, bólem głowy, uczuciem ogólnego rozbicia, kichaniem, gorączką, drapaniem w gardle i bólem gardła. Przeciwwskazania: u dzieci do 15 roku życia; u pacjentów nadwrażliwych na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z 
chorobami układu oddechowego, takimi jak chroniczne zapalenie oskrzeli czy rozedma; u pacjentów z jaskrą, przerostem prostaty, chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą i nadczynnością tarczycy; u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i przez dwa tygodnie po ich odstawieniu oraz u pacjentów leczonych AZT (zydowudyna) u pacjentów z wrodzonym 

1899*

cena za 100 ml = 189,90 zł

Sudafed XyloSpray HA** 
nawilża błonę śluzową nosa, aerozol,  
10 ml

1999*

cena za 100 ml = 133,27 zł

Acatar Control** 
udrożnia zatkany nos,  
15 ml

2549*

cena za opakowanie

Gripex Hot Max**
leczy objawy przeziębienia i grypy,
12 sasz.

3999*

cena za opakowanie

Tabcin Trend**
 leczy objawy przeziębienia 
 i grypy, 24 kaps.

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!
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3799*

cena za 100 ml = 31,66 zł

Pelavo Nos i Zatoki
suplement diety dla dzieci od 3 lat, 
120 ml SUPLEMENT DIETY

2299*

cena za opakowanie

Vigalex Forte 2000 j.m. ** 
uzupełnia niedobory wit. D, 
60 tabl.

AKTYWNA ZIMA DLA CAŁEJ RODZINY
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ZATRZYMAJ WIRUSY!

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

Wirusy to skomplikowane cząsteczki organiczne odpowiedzialne  
za bardzo wiele schorzeń, z których najczęściej dotykają nas infekcje 
górnych dróg oddechowych – zapalenia gardła, przeziębienia  
czy grypa. Wbrew obiegowej opinii, przeziębień i grypy wcale nie 
należy leczyć antybiotykami, ponieważ nie likwidują one wirusów! 
Cóż można zrobić? Zaopatrzyć się w pranobeks inozyny! Stosowany 
systematycznie, zapobiega kolejnym infekcjom wirusowym, a użyty  
w czasie choroby, skraca czas jej trwania.

3

** 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.

health-watch.pl

ACATAR CONTROL 15 ML Oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml (0,05%), aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. GRIPEX HOT MAX 1000MG+100MG+12,2MG, 12 sasz. Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 100mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2mg. Wskazania: krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń 
grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. 
Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z 
trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. 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. NIQUITIN 4 MG  72 PAST. NiQuitin, 2 mg / 4 mg, pastylki do ssania. Skład: Nicotinum 1 pastylka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Substancje pomocnicze (w jednej pastylce): Aspartam (E951) 6,1 mg; Mannitol (E421) 1028,37 mg (2 mg) lub 1015 mg (4 mg), Sód 15 mg. Wskazania do stosowania: Pastylki do ssania NiQuitin wskazane są do łagodzenia 
objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, pastylki do ssania NiQuitin należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy NiQuitin pastylki do ssania jest 
przeciwwskazany: u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz u osób niepalących; u osób z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.. TABCIN TREND KAPSUŁKI MIĘKKIE Skład: Chlorfenyraminy maleinian (Chlorpheniramini maleas) - 2 mg, Pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum) - 30 mg, Paracetamol (Paracetamolum) - 250 
mg. Wskazania: Tabcin Trend stosuje się w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy przebiegających z katarem, obrzękiem błony śluzowej nosai zatok, bólem głowy, uczuciem ogólnego rozbicia, kichaniem, gorączką, drapaniem w gardle i bólem gardła. Przeciwwskazania: u dzieci do 15 roku życia; u pacjentów nadwrażliwych na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z 
chorobami układu oddechowego, takimi jak chroniczne zapalenie oskrzeli czy rozedma; u pacjentów z jaskrą, przerostem prostaty, chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą i nadczynnością tarczycy; u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i przez dwa tygodnie po ich odstawieniu oraz u pacjentów leczonych AZT (zydowudyna) u pacjentów z wrodzonym 

3999*

cena za opakowanie

niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; (ryzyko wystąpienia anemii hemolitycznej); u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek. Podmiot Odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. VIGALEX FORTE 2000 J.M. 60 TABL. Skład: 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, profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w 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. VICKS VAPORUB Substancja czynna: Olejek eukaliptusowy, lewomentol, olejek terpentynowy, kamfora. Wskazania: Vicks VapoRub jest maścią stosowaną w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania („zatkanego nosa”). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na którykolwiek składnik leku; czynna astma oskrzelowa lub inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter&Gamble GmbH. 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. NEOSINE FORTE,  1000 mg, tabletki. 1 tabletka zawiera 1000 mg 
inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności,w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). 
Przeciwwskazania cały brand Neosine: Nadwrażliwośćna substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujący aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. ASCORVITA 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.
BIOSTYMINA®, 1 ml, płyn doustny. Substancja czynna: 1 ml płynu zawiera 1 ml wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum) (1:4). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda. Postać farmaceutyczna: Płyn doustny. Wskazania do stosowania: Tradycyjnie do stosowania w infekcjach górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym. Pomocniczo w 
nawracających zakażenia górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku. Uczulenie na preparat, postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A., 
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą; www.phytopharm.pl; info@europlant-group.pl.

2049*

cena za 100 ml = 204,90 zł

Bioaron System Baby 
wspomaga odporność u dzieci, 
10 ml SUPLEMENT DIETY

2749*

cena za 100 g = 54,98 zł

Vicks VapoRub** 
maść do nacierania klatki piersiowej, 
50 g

2099*

cena za opakowanie

Inovox Express**
lek na ból gardła, 
24 past.

3899*

cena za opakowanie

Biostymina**
do stosowania, w stanach obniżonej 
odporności, 10 amp. 

3549*

cena za opakowanie

Gold Omega-3 
zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, 
60 kaps. SUPLEMENT DIETY

Neosine Forte**
lek przeciwwirusowy  
i zwiększający odporność, 
30 tabl. 

1099*
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Ascorvita**
uzupełnia niedobory wit. C,
20 kaps.

AKTYWNA ZIMA DLA CAŁEJ RODZINY
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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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SILNIEJSZA NIŻ PRZEZIĘBIENIE

Aspirin®C **

20 tabletek

Aspirin® C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości 
bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i 
gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany 
lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywia-
dzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne 
stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydol-
ność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/30.05.2014/KS

L.P
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Sudafed® Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej 
nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest 
dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie 
leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie produktu Sudafed i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu 
ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego. Nie stosować u pacjentów przyjmujących furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil 
Healthcare (Ireland) Limited.                                                                                                                                                                PL-SU-2100037

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.

Wybierz 
Tabletki 
Sudafed®

1999*
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Sudafed**
udrożnia zatkany nos,  
12 tabl.
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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.

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.

4799*
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Gold-Vit C Forte 
witamina C nowej generacji, 
60 kaps. 

SUPLEMENT DIETY

28 3199* 49*

cena za 100 ml = 144,95 zł cena za 100 ml = 157,45 zł

Bloxin
żel do nosa i jamy ustnej, przeznaczony do codziennej ochrony przed 
infekcjami wirusowymi, a także walki z aktywnym zakażeniem wirusowym, 
20 ml 

WYRÓB MEDYCZNY

Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony 
śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem 
przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach 
chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub 
przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie 
krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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.

** 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

cena za 100 ml = 157,45 zł

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.

3099*

cena za 100 ml = 30,99 zł

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. 

1749*

cena za 100 ml = 97,17 zł

Xylorin** 
aerozol stosowany w leczeniu 
objawowego zapalenia 
błony śluzowej nosa, 
18 ml
Xylorin aerozol Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek. Dawka: 550 mcg/ml Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Leczenie 
objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Lek zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej, dzięki czemu udrażnia nos, ułatwia 
oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny. Obkurczenie naczyń krwionośnych następuje po 5-10 minutach i utrzymuje się przez 5-6 
godzin. Przeciwskazania: Nadwrażliwośc na ksymetazoliny chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, 
nadwrażliwość na leki adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane 
m.in. w depresji), zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, stan po zabiegach usunięcia przysadki i zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem 
opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

2749*

cena za opakowanie

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

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.

18 99*

cena za opakowanie

Tantum Verde** 
lek na ból gardła, 
20 past. do ssania

Tantum Verde smak miętowy: Benzydamini hydrochloridum 3mg, pastylki twarde. Dwuwklęsłe pastylki koloru zielonego o smaku miętowym. Wskazania: 
Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Przeciwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Tantum Verde smak miętowy i Tantum Verde smak cytrynowy jest przeciwwskazany 
u pacjentów z fenyloketonurią (ze względu na zawartość aspartamu). Podmiot odpowiedzialny: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. 
S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.

2299*

cena za 100 ml = 229,90

Sudafed Ha Dla dzieci**
nawilża błonę śluzową nosa
10 ml 

Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony 
śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem 
przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach 
chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub 
przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie 
krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

PRZEZIĘBIENIE / ODPORNOŚĆ
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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.

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.

L.P
L.M

KT
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.20
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.79
59

SUPLEMEN T DIETY

Dłuższe wsparcie
przy antybiotyku

3699*

cena za opakowanie

• 
• 

1499*

cena za 100 g = 59,96 zł

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** 3049*

od
cena za opakowanie

2299*

cena za opakowanie

Apap**
lek przeciwbólowy, 
przeciwgorączkowy, 
50 tabl. 

APAP  50 TABL. Skład: paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania: bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne; 
gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; ciężka niewydolność wątroby 
lub nerek, stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy 
methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

1549*

cena za opakowanie

ACC Optima**
lek ułatwiający odkrztuszanie, 
10 tabl.

ACC Optima 600 mg x 10 tabl. mus. Skład: 1 tabletka musująca zawiera: substancję czynną 600 mg acetylocysteiny. Wskazania: zapalenie oskrzeli związane 
z przeziębieniem. Przeciwwskazania: dzieci w wieku poniżej 14. lat, uczulenie na acetylocysteinę lub dowolny składnik leku, czynna choroba wrzodowa 
żołądka lub dwunastnicy, ostry stan astmatyczny, zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny, nietolerancja fruktozy, kobiety w ciąży lub karmiące 
piersią. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Pełna informacja o lekach dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., 
ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl

BIOPRAZOL BIO MAX 
ZGAGĘ ZWYCIĘŻA

JEDNA KAPSUŁKA 
DZIAŁA CAŁĄ DOBĘ

PRECYZYJNE 
DZIAŁANIE
SZYBKA  ULGA

Bioprazol® Bio Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde 
Skład: Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). Wskazania: Bioprazol® Bio Max 
jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu 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 nelfinawirem.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

1299*

cena 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.

** 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

4299*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

1699*

cena za opakowanie

Verdin Fix
wspiera pracę układu 
trawiennego, 
40 sasz.

SUPLEMENT DIETY

1799*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

2799*

cena za opakowanie

Duo-Fem
łagodzi uciążliwe 
objawy menopauzy, 
56 tabl. 

3499*

cena za opakowanie

Molekin MAX
D3+K2
to suplement diety uzupełniający 
prawidłowy poziom wit. D3 i K2  
w organizmie, 
30 tabl.

SUPLEMENT DIETY

2499*

cena za 100 ml = 10,00 zł

Lactacyd
Pharma
specjalistyczne 
płyny do higieny 
intymnej, 
250 ml

ZDROWA MAMA
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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.

ACTIFED  5 ml syropu zawiera 1,25 mg triprolidyny chlorowodorku, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku oraz 10 mg 
dekstrometorfanu bromowodorku. Wskazania: Łagodzenie objawów towarzyszących stanom zapalnym górnych dróg 
oddechowych, w których korzystne jest podanie leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa, antagonisty 
receptora histaminowego H1 oraz leku przeciwkaszlowego. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat. 
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie 
tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa 
tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i tego rodzaju leków 
może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego. Istnieje ryzyko wystąpienia 
syndromu serotoninowego podczas stosowania razem z dekstrometorfanem. Nie stosować u pacjentów przyjmujących 
furazolidon. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-MU-2000001

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.

Na katar i kaszel

Potrójne działanie: 
odblokowuje nos  
zmniejsza ilość wydzieliny 
łagodzi suchy kaszel 2149*

cena za 100 ml = 21,49 zł

Maść Bepanthen Baby pielęgnuje pupę maluszka i chroni przed zaczerwienieniem oraz powstawaniem odparzeń pieluszkowych. Może 
być stosowana przy każdej zmianie pieluszki, a także po kąpieli lub przed snem.  Jest odpowiednia dla dzieci od pierwszych dni życia. Jest 
wygodna w użyciu, nie brudzi i łatwo ją zmyć.  Została przebadana klinicznie. Nie zawiera konserwantów, substancji antyseptycznych, 
barwiących ani zapachowych. Wspiera regenerację  brodawek sutkowych, które często są drażnione w trakcie karmienia.

XXXX*

cena za opakowanie

Bepanthen Baby®  
Maść 30 g

Wsparcie naturalnych procesów regeneracyjnych  
i ochrona przed odparzeniami pieluszkowymi

L.P
L.M

KT
.01

.20
20

.74
86

KOSMETYK

Nr 1
POŁOŻNYCH

*

W
 R

EKOMENDACJI

*  Źródło: Badanie rekomendacji wśród aktywnych zawodowo położnych w kate-
gorii „maści do pielęgnacji okolic okołopieluszkowych”, badanie metodą CAWI 
przeprowadzono na próbie 159 położnych w dniach: 17.12 –31.12 2019

2099*

cena za 100 g = 69,97 zł

SUPLEMENT DIETY

Dicoflor® Baby 
Krople

** Goldin BR et al. Survival of Lactobacillus Species (Strain GG) in Human Gastrointestinal Tract. Digestive Diseases and Sciences, Vol. 37, No. 1 (January 
1992), pp. 121-128.  Dicoflor® krople to suplement diety w postaci zawiesiny, zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, któ-
re wzbogacają mikroflorę jelitową. Zawartość żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG: 1 mld w kropli***. Przeznaczony dla: niemowląt i dzieci oraz 
osób starszych. *** Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania. Dys-
trybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl

L.P
L.M

KT
.01

.20
21

.79
59

SUPLEMEN T DIETY

Wsparcie mikroflory,
bez zbędnych dodatków

**XXXX*

cena za opakowanie

2199*

cena za opakowanie

Lortan
aspirator do noska usuwa 
wydzielinę z nosa u niemowląt 
i małych dzieci 

2099*

cena za 100 ml = 24,69 zł

Apap dla dzieci Forte** 
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, 
85 ml

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

DZIAŁA PRZECIWBÓLOWO
I PRZECIWGORĄCZKOWO

CALPOL® 6 PLUS 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg paracetamolu. Wskazania: Gorączka występująca w przebiegu przeziębienia, 
grypy, chorób wieku dziecięcego oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu, tj. ból głowy, ból zęba, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, 
bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.  PL-CAR-2100001

Calpol 6 Plus**

250 mg/5 ml, zawiesina doustna

Zwalcza gorączkę podczas 
przeziębienia i grypy

Dla dzieci od 6. roku życia

Pomaga w walce z bólem

2799*

cena za 100 ml = 27,99 zł

3699*

cena za 100 ml = 739,80 zł

ZDROWY MALUCH
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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.

health-watch.pl

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

3649*

cena za opakowanie

Chela-Mag B6 
skurcz uzupełnia niedobory
magnezu i wit. B6, 
60 kaps.

1999*

cena za opakowanie

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

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

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

2299*

od
cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

4699*

cena za opakowanie

Gold-Luteina 
przyczynia się 
do poprawnego 
widzenia, 
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

4499*

cena za opakowanie

Collaflex
wspomaga funkcjonowanie stawów, 
60 kaps. 

6299*

cena za opakowanie

Recigar**
leczenie uzależnienia od nikotyny, 
100 tabl.

DOBRA FORMA
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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.

7499*

cena za opakowanie

3299*

cena za 100 g = 47,13 zł

Berimal Metabolizm
wspiera metabolizm lipidów  
i węglowodanów, 
30 kaps. 

SUPLEMENT DIETY
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2449*

cena za 100 ml = 244,90 zł

Dolgit Med 
krople do uszu, 
10 ml

1999*

cena za opakowanie

Visolvit Junior 
żelki z witaminami, 
50 szt.

SUPLEMENT DIETY

4699*

cena za opakowanie

Maxi Gra Max**
lek na erekcję, 
4 tabl.

* Maxigra Max w dawce 50 mg należy stosować wyłącznie jeśli pacjent po zastosowaniu dawki 25 mg nie odczuł zadowalającego efektu terapeutycznego lub 
gdy pacjent zażywał już wcześniej sildenafil w dawce 50 mg lub większej.
Maxigra Max (Sildenafilum). Skład i postać: 1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Wskazania: Produkt 
leczniczy Maxigra Max jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji 
prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Max niezbędna jest stymulacja 
seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Ze względu na wpływ syldenafilu 
na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i  cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. 
Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z produktami leczniczymi uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) 
lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich 
jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do 
leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi 
chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Max jest 
przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu 
wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą 
ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością 
wątroby, niedociśnieniem (ciśnienie krwi <90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami 
degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (retinitis pigmentosa) (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie 
uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla Maxigra Max 10309 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. 
ChPL: 2021.01.18.  

1999*

cena za opakowanie

Doppelsil** 
lek na erekcję, 
4 tabl.

Produkt leczniczy DoppelSil (Sildenafilum) 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład i postać: każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg 
syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg cytrynianu syldenafilu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 2,15 mg aspartamu (E 951), 70,4575 
mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania: produkt leczniczy DoppelSil 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 DoppelSil niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) 
nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi 
jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę 
guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych 
przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. 
pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy 
DoppelSil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej 
neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało 
związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów 
z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi 
dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane 
nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Doppelherz Pharma 
GmbH, Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg, Niemcy.

ZDROWE CIAŁO
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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.
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MICROLIFE MT16C2 
termometr owulacyjny 

1849*

cena za 1 szt.

MICROLIFE A1 BASIC 
ciśnieniomierz automatyczny

MICROLIFE NEB400
inhalator tłokowy 

DIAGNOSTIC PRO MESH 
inhalator siateczkowy 

DIAGNOSTIC S-500 
ciśnieniomierz  automatyczny 

119 212159 99* 99*99*

19499* 15499* 19499*

cena za 1 szt. cena za 1 szt.cena za 1 szt.

cena za 1 szt. cena za 1 szt. cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC DM-200 IHB PLUS 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

DIAGNOSTIC NC 300 
termometr bezkontaktowy
na podczerwień

MICROLIFE B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

1499*

od
cena za opakowanie

ReNu, Biotrue
płyny do soczewek
kontaktowych,
100-300 ml

1699*

cena za 100 ml = 169,90 zł

Starazolin** 
krople do oczu, 
2 x 5 ml

Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi takimi jak: kurz, dym, 
soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, woda chlorowana, kosmetyki. Alergiczne stany zapalne takie jak: katar sienny i uczulenie na pyłki 
traw. Starazolin łagodzi objawy towarzyszące, takie jak: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Skład i postać: Każdy ml kropli 
zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. Krople do oczu. Płyn bezbarwny, 
przezroczysty, klarowny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tetryzolinę lub którykolwiek składnik preparatu; jaskra szczególnie z wąskim kątem lub 
inne ciężkie schorzenia oczu. Dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R /0331 
wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2020.10.27..Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2015.10.22.

4999*

cena za 1 szt.

Futuro Comfort 
opaska na kolana 
S,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

4249*

cena za 1 szt.

Futuro Comfort 
opaska stawu 
skokowego S,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

8099*

cena za 1 szt.

Futuro
dwustronny stabilizator
nadgarstka z szyną (beżowy) S,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

12499*

cena za 1 szt.

Futuro
dwustronny stabilizator nadgarstka  
z szyną (czarny) rozm. uniwersalny               

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
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12499*

cena za 1 szt.

SPRZĘT MEDYCZNY I PIELĘGNACJA
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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

** 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.

TRAUMON 10% 3el   50g  SKŁAD: 1 ml roztworu zawiera 100 mg etofenamatu. 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: 
aerozol na skórę, roztwór/żel. 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. 
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe 
w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), 
zapalenie nadkłykci. 5. PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas flufenamowy, 
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; w trzecim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na 
niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: MEDA AB, Szwecja. Pełna informacja o leku dostępna na 
życzenie w: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 546 64 00.  ETO-2017-0034

Vita Buerlecithin, płyn doustny, produkt złożony. Skład i postać farmaceutyczna: produkt złożony, płyn doustny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każde 20 ml płynu zawiera 1,62 g sacharozy; 2,7 g etanolu (w tym etanol pochodzący z aromatu); 11 
mg czerwieni koszenilowej (E 124) oraz składniki aromatu: 8,5 mg cukru inwertowanego i 4,25 mg alkoholu benzylowego. Produkt zawiera 48 mg sodu w 20 ml płynu. Wskazania do stosowania: osłabienie pamięci i koncentracji; stany stresowe, nadpobudliwość 
nerwowa, bezsenność; stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się); pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym; objawy niedoboru witamin z grupy B; stan rekonwalescencji po przebytej chorobie; 
pomocniczo u osób w podeszłym wieku; zapobiegawczo w miażdżycy naczyń; zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, orzechy, soję lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Nie stosować u osób z zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych. Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u: dzieci w wieku poniżej 12 lat; kobiet w ciąży i karmiących piersią; osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, 
chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. 
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00 838 Warszawa, tel.: +48 22 608 13 00.

IBUPROM MAX Sprint: Ibuprofen 400 mg oraz substancje pomocnicze, w tym: potasu wodorotlenek, sorbitol ciekły, częściowo uwodniony; kapsułka, 
miękka. Wskazania: Ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Łagodne 
i umiarkowane bóle o różnej etiologii: głowy, zębów, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, nerwobóle, bóle stawów. Gorączka (w przebiegu przeziębienia 
i grypy). Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą produktu leczniczego oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, obrzęku 
naczynioruchowego lub astmy oskrzelowej; z czynną lub nawracającą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub 
krwawieniem (dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu 
pokarmowego w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką 
niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych); ze skazą krwotoczną; w III trymestrze ciąży. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o

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

TRAUMON **
lek przeciwbólowy
i przeciwzapalny
50 g

Vita
Buerlecithin** 
Płyn doustny, zawiera lecytynę
i witaminy z grupy B.

Pomocniczo u osób w starszym
wieku, na osłabienie pamięci
i koncentracji. 

1000 ml 

3349*

cena za opakowanie

3499*

cena za 100 ml = 3,50 zł

2199*

cena za 100 g = 43,98 zł

NAJLEPSZY PREZENT NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA
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