
1549*

cena za opakowanie

Aleric Deslo Active** 
lek przeciwalergiczny, 
10 tabl. 

2699*

cena za 100 g = 53,98 zł

Traumon** 
żel przeciwbólowy i przeciwzapalny, 
50 g 

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Przywitaj wiosnę
w dobrej formie

Sprzęt medyczny
do stosowania w domu 

AMERTIL BIO. Skład: Jedna tabletka zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum). Wskazania: Amertil® Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem 
błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne 
piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy 
nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. TRAUMON 10% żel 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: 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. ALERIC DESLO ACTIVE 
Desloratadinum 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania do stosowania: łagodzenie objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą  lub na loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o. ALLERTEC FEXO. Skład i postać: Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny. Wskazanie: Leczenie 
objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji 
o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 19.10.2020 r

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 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 obowiązuje od 21.04 - 04.05.2022 r.
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Amertil Bio**

7 99*

cena za opakowanie
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Allertec Fexo**
lek przeciwalergiczny, 
10 tabl.

1699*

cena za opakowanie
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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.

3499*

cena za 100 ml = 116,63 zł

Undofen Max**
spray o działaniu przeciwgrzybiczym, 
30 ml

IBEROGAST®, płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V4/10.2016/MK. HEVIRAN COMFORT MAX. Skład i postać: 1 tabletka zawiera 400 mg acyklowiru. Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. Wskazania: Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u 
których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku nr: 18428 wydane przez MZ; www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.04. XYLORIN spray do nosa. 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: Nadwrażliwość 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. UNDOFEN® MAX SPRAY, aerozol na skórę. Skład: 1 g roztworu zawiera substancję czynną 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej. Łupież pstry. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na terbinafinę lub na którakolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. 
z o.o. Salvequick plastry na pęcherze i otarcia, różne rodzaje .DIKLOFENAK LGO ŻEL 100 G. Diklofenak Omega Pharma, (10 mg/g), żel Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Wskazania:Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów 
(np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty), ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Napady astmy, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa wywoływane przez kwas acetylosalicylowy 
lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.III trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
KREON 10000 j. x 50 kaps. Nazwa produktu leczniczego. Kreon Travix, 10 000 j. Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Pankreatyna (Pancreatinum).  Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako substancję czynną 150 mg pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności: amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. BP), lipazy 10 000 j. Ph.Eur. (j. BP), proteazy 600 j. Ph.Eur. Postać farmaceutyczna. Kapsułka dojelitowa. 
Kapsułki żelatynowe, twarde, zawierające granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery). Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi 
jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza), przewlekłe zapalenie trzustki, stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu żołądka (gastrektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu 

BRANSOLETKA ODSTRASZAJĄCA KOMARY
Bransoletka Lortan wyprodukowana została z silikonu, który zawiera naturalną esencję 
olejku cytronelowego. Działa odstraszająco na komary poprzez stale uwalniający się 
zapach. Wodoodporna bransoletka chroni przed komarami zarówno w pomieszczeniach, jak 
i na zewnątrz. Sprawdza się również w trakcie aktywności sportowych. Może być noszona na 
nadgarstku lub kostce.

PLASTRY ODSTRASZAJĄCE KOMARY
Lortan plastry odstraszające komary zawierają naturalne olejki z citronelli, eukaliptusa i geranium. 
Plastry wydzielają silny zapach, który odstrasza komary. Produkt jest odpowiedni dla dzieci powyżej 
3 roku życia.

Do stosowania na ubraniach lub przedmiotach. Plaster należy pocierać co około 20 minut w celu 
skutecznego uwalniania olejków.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

999*

cena za op.

Lortan 
bransoletka, opaska, plastry  
-  produkty odstraszające komary 

4599*

cena za opakowanie

1049*

cena za opakowanie

od 2599*

cena za 100 ml od 84,99 zł

Iberogast** 
płyn doustny na zaburzenia żołądkowo - jelitowe, 
20-100 ml 

Viscoplast
plastry zestaw turystyczny,
17 szt. 

1399*

Diklofenak** 
przeciwbólowy, przeciwzapalny 
i przeciwobrzękowy, 100 g 

cena za 100 ml = 13,99 zł

Heviran Comfort Max** 
zapobieganie nawrotom opryszczki, 
30 tabl. 

1999*

cena za 100 ml = 111,06 zł

Xylorin** 
aerozol stosowany w leczeniu objawowego 
zapalenia błony śluzowej nosa,18 ml

WIOSENNA APTECZKA
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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

żywienia dojelitowego lub doustnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 14.09.2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 9/2018. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 
Warszawa. KRE-2019-0031  (* dawkowanie zgodne z ulotką). VOLTAREN MAX. Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g żel. Wskazania do stosowania: Voltaren Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych 
wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń) bólu pleców ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. Przeciwwskazania: znana nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których astma, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, 
czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne ostatni trymestr ciąży u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VIII.2021. NERVOMIX FORTE, kapsułka twarda. Skład jakościowy i ilościowy: 1 kapsułka zawiera: Substancje czynne: Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52,5 mg, Melissae folium 52,5 mg, Hyperici herba 35 mg. 
Postać farmaceutyczna: Kapsułka twarda. Wskazania: Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany w przejściowych stanach nadpobudliwości nerwowej, zaburzeniach zasypiania. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Ze względu na zawartość ziela dziurawca, podczas stosowania produktu powinno się unikać ekspozycji na promienie ultrafioletowe (opalanie, solarium). W 
przypadku, gdy dolegliwości utrzymują się lub ulegną nasileniu w czasie stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza. Dzieci: Ze względu na brak danych nie należy stosować u dzieci do 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma, Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. 
UNDOFEN® MAX SPRAY, aerozol na skórę. Skład: 1 g roztworu zawiera substancję czynną 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej. Łupież pstry. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na terbinafinę lub na którakolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o..
ALTACET  x 75 g żel. Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na miejsca z widocznym wypryskiem, 
długotrwale i u dzieci <3 lat. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa.

WIOSENNA AKTYWNOŚĆ 
BEZ URAZÓW

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

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

Altacet to lek, który wykazuje działanie sciągające i przeciwobrzękowe, 
jednocześnie łagodzi dolegliwości bólowe. Dodatkowo substancja 
pomocnicza w postaci mentolu działa miejscowo, chłodząco.  Wygodna 
forma sprawia, że można go stosować w każdych okolicznościach.

1749*

cena za 100 g = 23,32 zł

Altacet** 
lek na stłuczenia i oberzęki, 
75 g 

Bepanthen Sensiderm 
łagodzi zaczerwienienie i uczucie swędzenia 
spowodowane atopowym zapaleniem skóry 
i egzemą, 50 g 

4349*

cena za 100 g = 36,24 zł
5499*

cena za 100 g = 109,99 zł

Voltaren Max ** 
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwobrzękowy, 
120 g 

Nervomix Forte**
lek uspokajający, 
60 kaps.

2899*

cena za opakowanie
4949*

cena za opakowanie

Blephaclean 
chusteczki do pielęgnacji okolic oczu, 
20 szt. 

3599*

cena za opakowanie

Momester Nasal** 
łagodzi objawy sezonowego alergicznego zapalenia 
błony śluzowej nosa, aerozol, 
60 dawek

4849*

cena za opakowanie

Kreon Travix** 
stosowany w leczeniu zaburzeń trawienia, 
50 kaps. 

ODPORNOŚĆ I 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.

3899*

cena za opakowanie

Nasometin Control**
leczenie sezonowego alergicznego 
zapalenia błony śluzowej,  
120 dawek 

NASOMETIN CONTROL, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. Skład: Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [µg] 
mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego. Wskazania: leczenie 
objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nieleczone miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka); 
niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). Podmiot odpowiedzialny: Sandoz 
GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

2599*

cena za 100 ml = 173,27 zł

Otrivin Allergy** 
aerozol do nosa zmniejszający 
przekrwienie błony śluzowej nosa, 
15 ml 

OTRIVIN ALLERGY: Substancja czynna: Maleinian dimetindenu, fenylefryna. Dawka: (2,5 mg+0,25 mg)/ml. Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: 
Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego (katar sienny) oraz 
niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Wspomagająco w ostrym i przewlekłym 
zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego. Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje 
czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Fenylefryna, podobnie jak inne substancje obkurczające naczynia krwionośne, jest przeciwwskazana 
w zanikowym zapaleniu błony śluzowej nosa oraz u pacjentów, którzy przyjmują obecnie inhibitory monoaminooksydazy lub przyjmowali je w ciągu 14 
dni poprzedzających leczenie fenylefryną. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy.

2399*

cena za opakowanie

Inovox Express**
lek na ból gardła,  
smak miodowo-cytrynowy, 
24 past.

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. 

XXXX*

cena za opakowanie

Claritine® Allergy
7 tabletek

Claritine Allergy, Loratadinum, 10 mg, tabletki. 1 tabletka zawiera 10 mg Loratadinum (loratadyny). Substancja pomoc-
nicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Wskazania: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej 
nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 
02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl V3/14.03.2019/MK L.PL.MKT.03.2019.7157

Wszechstronne działanie,
wyraźna ulga w alergii

Claritine ** 
Allergy
7 tabl.

1699*

cena za opakowanie

1299*

cena za opakowanie

Otrivin
Oddychaj Czysto
Aerozol Dla Dzieci
udrożnia i oczyszcza nos, 
100 ml 

3149*

cena za 100 ml = 31,49 zł

ALERGIA / 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.

health-watch.pl

XXxx Sinupret® eXtract
  Znika blokada nosa1

  Ustępuje zatokowy ból głowy2

  Można swobodnie oddychać1

Zatkany nos?  
Zatokowy ból 
głowy?

Cena za opakowanie

Sinupret® extract, tabletki drażowane. 1 tabletka drażowana zawiera: 160,00 mg natywnego suchego wyciągu (3–6:1) złożonego z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.), ziela szczawiu 
(Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3). Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m). Postać farmaceutyczna: Tabletka drażowana. Wskazania do sto-
sowania: Sinupret® extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroba wrzodowa. Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku udziela: 
Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, tel.: 22 886 46 06. ChPL: 2014-12-19. 

1.  Jund R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50(4): 417–426. 2. Bachert C et al. Poster: Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled 
parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNO-1016 in acute rhinosinusitis. 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Nürnberg 2013. 

XXxx Sinupret® eXtract
  Znika blokada nosa1

  Ustępuje zatokowy ból głowy2

  Można swobodnie oddychać1

Zatkany nos?  
Zatokowy ból 
głowy?

Cena za opakowanie

Sinupret® extract, tabletki drażowane. 1 tabletka drażowana zawiera: 160,00 mg natywnego suchego wyciągu (3–6:1) złożonego z korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.), ziela szczawiu 
(Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3). Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m). Postać farmaceutyczna: Tabletka drażowana. Wskazania do sto-
sowania: Sinupret® extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroba wrzodowa. Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku udziela: 
Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, tel.: 22 886 46 06. ChPL: 2014-12-19. 

1.  Jund R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50(4): 417–426. 2. Bachert C et al. Poster: Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled 
parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNO-1016 in acute rhinosinusitis. 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Nürnberg 2013. 

4599*

cena za opakowanie

3599*

cena za opakowanie
1199*

cena za opakowanie

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

Gripex Duo** 
leczenie objawów
przeziębienia i grypy, 
16 tabl.

699*

cena za 100 ml = 69,90 zł 

XYLOMETAZOLIN WZF 1mg/ ml Krople Do Nosa 10 ml. Skład: chlorowodorek ksylometazoliny, 1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Wskazania: w ostrym zapaleniu 
błony śluzowej nosa wywołanym przez wirusy lub bakterie, w ostrym lub przewlekłym zaostrzającym się zapaleniu zatok przynosowych, w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, w ostrym 
zapaleniu ucha środkowego (aby udrożnić trąbkę słuchową znajdującą się w uchu). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych 
składników tego leku. Usunięta przysadka mózgowa lub inna przebyta operacja układu nerwowego. Ubytki lub zmiany błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady 
Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa.

Xylometazolin  
WZF**
krople do stosowania w alergicznym 
zapaleniu błony śluzowej nosa, 
10 ml 

1649*

cena za opakowanie

Rutinoscorbin** 
lek stosowany w stanach 
przeziębieniowych, 
150 tabl.

RUTINOSCORBIN 150 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.  

Groprinosin (Inosinum prano -
bexum): Groprinosin, 500 mg, ta-
bletki: 1 tabletka zawiera 500 mg 
inozyny pranobeksu. Owalne, barwy 
białej do kremowej, obustronnie 
wypukłe tabletki. Groprinosin , 
250 mg/5 ml, syrop: 1 ml syropu 
zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks. 
Substancje pomocnicze o znanym 
działaniu: sacharoza, metylu para-

hydroksybenzoesan, propylu para hydroksybenzoesan, glicerol, etanol 96%. Przejrzysty, bez-
barwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. 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: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substan-
cję pomocniczą. Produktu leczniczego Groprinosin nie należy stosować u pacjentów, u których 
występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we 
krwi. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Aspirin® 
10 tabletek

Aspirin® (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki. Wskazania: Bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu; skaza krwotoczna; ostra 
choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o po-
dobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień 
lub większych; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; dzieci   w wieku do 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: 
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl  V4/04.07.2014/LR
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XXXX*

cena za opakowanie

od 2149*

cena za opakowanie

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.

1549*

cena za opakowanie

1999*

cena za 100 ml =  10,00 zł

Laremid**
lek przeciwbiegunkowy, 
20 tabl.  

Ranigast S.O.S 
Mleczko 
pokrywa ścianki żołądka, 
neutralizuje kwaśną treść 
i zmniejsza nasilenie zgagi, 
200 ml 

LAREMID Skład: Substancją czynną jest: chlorowodorek loperamidu. 1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (Loperamidi hydrochloridum). 
Wskazania do stosowania: Tabletki Laremid są zalecane do stosowania podczas leczenia objawowego biegunki o ostrym lub przewlekłym przebiegu. 
Może być także wykorzystany w terapii pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego ze względu na swoje właściwości powodujące ograniczenie 
ilości wypróżnień i ich objętości oraz zwiększenie konsystencji stolca. Przeciwwskazania: w przypadku nadwrażliwości na loperamid lub którykolwiek 
z pozostałych składników leku, u dzieci poniżej 6 lat, w przypadku nasilonej biegunki z krwią i wysoką gorączką, jeśli pacjent ma wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego, w przypadku ostrej biegunki wywołanej przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (związane ze stosowaniem 
antybiotyków), w przypadkach, gdy powinno unikać się zwolnienia perystaltyki, np. w niedrożności jelit, rozszerzeniu okrężnicy i toksycznego rozszerzenia 
okrężnicy. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa

IBUPROM® RR MAX 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.

Ibuprom RR Max**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 
24 tabl.

2199*

cena za opakowanie

2449*

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.

BIOPRAZOL BIO MAX 20 mg 14 KAPS. 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. 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.

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

1399*

cena za opakowanie

WYRÓB MEDYCZNY

2499*

cena za opakowanie

Szybka ulga od zgagi i niestrawności

Rennie®**

48 tabletek

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz sub-
stancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, nie-
strawność, 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 hiperkalcemię, 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 opakowanie

Szybka ulga od zgagi i niestrawności

Rennie®**

48 tabletek

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz sub-
stancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, nie-
strawność, 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 hiperkalcemię, 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

L.P
L.M

KT
.01

.20
17

.46
42

XXXX*

cena za opakowanie

DOMOWA APTECZKA
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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

PIROLAM® INTIMA VAG. Skład i postać: 1 tabletka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu. Wskazania: Leczenie infekcji pochwy 
i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: ZF POLPHARMA S.A. 
www.polpharma.pl. ChPL: 23.07.2021 r.

Pirolam Intima
Vag**
leczenie infekcji intymnej, 
1 globulka

3499*

cena za opakowanie

1999*

cena za opakowanie

BIOTEBAL MAX 10 MG 30 tabl. Skład i postać: Każda tabletka zawiera 10 mg biotyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda 
tabletka zawiera 107,8 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Leczenie niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu 
włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu leku BIOTEBAL MAX nr: 25865 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 
00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty ChPL: 2020.05

Biotebal Max** 

stosuje się w leczeniu 
niedoboru biotyny,
60 tabl.

7999*

cena za opakowanie

1499*

cena za opakowanie

Furaginum US
Pharmacia**
lek na infekcje układu
moczowego, 
30 tabl.

FURAGINUM US PHARMACIA 50 mg 30 tabl. Skład: 1 tabletka zawiera (50 mg, tabletki) zawiera furaginę jako substancję czynną. Wskazania: Leczenie 
ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na furaginę, pochodne nitrofuranu 
lub którykolwiek z pozostałych składników, I trymestr ciąży, okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, wiek poniżej 15 lat, niewydolność nerek 
(w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy), polineuropatia 
np. w przebiegu cukrzycy, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Jasnum Uro
60 kaps. 

Jasnum 
Mood 
30 kaps.

4999*

cena za opakowanie

3599*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

Pueria Uno 
60 kaps.

Pueria Duo 
90 kaps.

6499*

cena za opakowanie

5999*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

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.

NR 1 WŚRÓD MAM1®

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy/truskawkowy, Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz gorączki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynną 
ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w wywiadzie powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, 
potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; ciężka niewydolność: wątroby,  nerek lub serca klasa (IV wg NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwod-
nienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  RB-M-48779

Nurofen dla dzieci Forte 
pomarańczowy/truskawkowy 100 ml**

XXXX
Cena za 1 szt. = XXXX zł

SUPLEMENT DIETY

1. Dotyczy błony śluzowej nosa 
Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej 
w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony 
śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu 
przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.                                                                                                                                                                                             PL-SU-2100102

Sudafed Xylospray DEX dla dzieci**

aerozol do nosa

Katar w prezencie?

odblokowuje nos
przyspiesza gojenie1

chroni1 
bez konserwantów

Wybierz Sudafed® DEX dla dzieci

ŁAGODZI OBJAWY PRZEZIĘBIENIA

Zmniejsza ilość wydzieliny

Odblokowuje nos

Łagodzi suchy kaszel

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-2100003

Actifed**

syrop na kaszel

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.

1999*

cena za 100 ml = 23,52 zł

2649*

cena za 100 ml = 264,90 zł

2999*

cena za 100 ml = 29,99 zł

2499*

cena za 100 ml = 24,99 zł

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

SUPLEMENT DIETY

Multilac  
to nowoczesna ochrona flory jelitowej
stosowana w trakcie antybiotykoterapii 
w postaci innowacyjnego synbiotyku, 
10 kaps. 

Visolvit Junior
Orange
zestaw witamin w postaci
musującej o smaku
pomarańczowym,
30 sasz.

1799*

cena za opakowanie
3599*

cena za opakowanie

NR 1 WŚRÓD MAM1®

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy/truskawkowy, Ibuprofenum, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego oraz gorączki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynną 
ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w wywiadzie powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy NLPZ w wywiadzie; czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, 
potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; ciężka niewydolność: wątroby,  nerek lub serca klasa (IV wg NYHA); zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; ostatni trymestr ciąży; ciężkie odwod-
nienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  RB-M-48779

Nurofen dla dzieci Forte 
pomarańczowy/truskawkowy 100 ml**

XXXX
Cena za 1 szt. = XXXX 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.

health-watch.pl

SUPLEMENT DIETY

1949*

cena za opakowanie

2399*

cena za opakowanie

Gold-Vit A+E 
z wiesiołkiem i biotyną to suplement diety o doskonale 
skomponowanym składzie,  przeznaczony dla osób
dbających o skórę i włosy, 
30 kaps. 

SUPLEMENT DIETY

Skład: Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 
– kwantyfikowanego suchego wyciągu z Ginkgo biloba L., folium (liść miłorzębu). Wskazania: w celu poprawy 
zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), 
w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

GINKOFAR® INTENSE
120 mg, tabletki powlekane

Ginkofar® 
Na pamięć 
wybierz lek

5199*

cena za opakowanie

3099*

cena za opakowanie

Centrum 
Junior A-Z
zestaw witamin i minerałów 
dla dzieci od 4 lat, 
smak cytrynowo-malinowy, 
30 tabl. do ssania 

SUPLEMENT DIETY

4699*

cena za opakowanie

MaxiGra 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.  

8499*

cena za opakowanie

Berimal
Metabolizm
wspiera metabolizm lipidów  
i węglowodanów, 
30 kaps. 

SUPLEMENT DIETY

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.

*Dotyczy produktu Daktarin puder leczniczy do rozpylania na skórę oraz Daktarin puder leczniczy.
DAKTARIN Puder 1 g pudru leczniczego zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Wskazania: Stosowany, zwykle w połączeniu z produktem Daktarin krem, w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry oraz grzybicy obrębnej 
pachwin i (lub) grzybicy międzypalcowej, wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki. Może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, 
inne pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot 
odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. DAKTARIN Krem 1 g kremu zawiera 20 mg azotanu mikonazolu. Wskazania: Leczenie grzybiczych zakażeń skóry spowodowanych przez dermatofity, drożdżaki 
i inne grzyby, takich jak: grzybica głowy, tułowia, rąk, grzybica pachwin, grzybica międzypalcowa stóp (stopa sportowca). W związku z przeciwbakteryjnym działaniem produktu Daktarin krem może być on stosowany w 
grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie (np. pieluszkowe zapalenie skóry). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne imidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy 
stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. DAKTARIN Puder 
Spray 1 g pudru leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. Wskazania: Stosowany, zwykle w połączeniu z produktem Daktarin krem, w leczeniu grzybicy międzypalcowej stóp („stopa 
sportowca”) oraz grzybicy obrębnej pachwin. Może być również stosowany zapobiegawczo do środka butów i skarpetek. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na mikonazol, inne pochodne imidazolu lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w leczeniu grzybiczych zakażeń owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. Podmiot odpowiedzialny:  McNeil Healthcare (Ireland)  
Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PL-DKR-2100003

Daktarin**

krem, puder, puder spray

W walce z grzybicą stóp postaw na

Również do stosowania 
profilaktycznego*

Leczy grzybicę oraz likwiduje 
świąd

Działa przeciwgrzybiczo

od 2799*

cena za 100 g od 54,99 zł

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

SUPLEMENT DIETY

1449*

cena za opakowanie

Stoperan Elektrolity 
do stosowania podczas biegunki  
i/lub wymiotów jako doustny  
płyn nawadniający w celu  
uzupełnienia płynów  
i składników mineralnych, 
7 sasz.

2399*

cena za 100 g = 59,98 zł

Corega Super Mocny 
Delikatnie Miętowy, 
krem do protez, 
40 g

DIH MAX COMFORT, 1000 mg, tabletki powlekane. Skład: Jedna tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Postać 
farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych: bóle i nocne kurcze 
nóg, uczucie ciężkości nóg, żylaki kończyn dolnych, poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe, obrzęki nóg (opuchlizna/
puchnięcie nóg). Objawowe leczenie żylaków odbytu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną diosminę lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed 
zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

4899*

cena za opakowanie

DIH Max Comfort**
lek na objawy przewlekłej niewydolności 
krążenia żylnego kończyn dolnych, 
60 tabl. 

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC “Preparaty stosowane  w uzależnieniach - palenie papierosów” - dane PEX za okres FY 2020.
NICORETTE® CLASSIC GUM Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg lub 
4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego 
i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.   PL-NI-2100006

Nicorette® Classic Gum**

lecznicza guma do żucia 2 mg, 105 tabl.

Nicorette® Classic Gum**

lecznicza guma do żucia 4 mg, 105 tabl.

8699*

cena za opakowanie

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.

health-watch.pl

11999*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC  S-500 
ciśnieniomierz automatyczny 
naramienny 

14999*

cena za 1 szt.

MICROLIFE A2 BASIC 
ciśnieniomierz automatyczny

MICROLIFE NC 200 
termometr bezkontaktowy

21999*

cena za 1 szt.

5599*

cena za 1 szt.
5599*

cena za 1 szt.

FUTURO 
regulowana opaska 
na kolano Basic Sport 

FUTURO 
regulowana opaska  
na kostkę Basic Sport

FUTURO SPORT 
stabilizator stawu skokowego, 
rozmiar uniwersalny 

DIAGNOSTIC  DM-300 IHB
ciśnieniomierz automatyczny

14499*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC NC 300
termometr na podczerwień

18999*

cena za 1 szt.

MICROLIFE NEB 400
inhalator tłokowy 

15499*

cena za 1 szt.

12499*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC PRO MESH
inhalator siateczkowy

19999*

cena za 1 szt.

4199*

cena za 100 ml = 839,80 zł

Zabak** 
krople do oczu,
5 ml 
ZABAK. Skład i postać farmaceutyczna: 0,25 mg/ml, krople do oczu, roztwór; 1 ml zawiera 0,345 woeorofumaranu ketotifenu, co odpowiada 0,25 mg 
ketotifeny; Wskazania do stosowania: objawowe leczenie sezonowego alergicznego zapalenia spojówek; Przeciwwskazania: nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Laboratoires Thea, rue Louis Blériot 63017 Clermont-Ferrand Cedex 
2, Francja; Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Informacji udziela przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: 
Thea Polska Sp. z o. o., ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa

Sterylne krople do oczu Vizik – nawilżają powierzchnię oka chroniąc ją przed długotrwałym 
dyskomfortem. Krople przynoszą długotrwałą ulgę i zapewniają komfort widzenia. 
Jedyne krople do oczu, które mogą być używane nawet 12 miesięcy po otwarciu.

2949*

cena za 100 ml = 294,90 zł

Vizik 
Zmęczone i Suche, Zaczerwienione
i Podrażnione krople do oczu, 10 ml 

1799*

od
cena za 100 ml = od 14,99 zł

Opti Free 
płyny do soczewek 
kontaktowych, 
120-355 ml

DIAGNOSTIC DM-200 IHB PLUS 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

119
cena za 1 szt.

99*

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.

WYBIERZ LEK, A NIE SUPLEMENT DIETY

Magnefar® B6 zalecany 
w leczeniu niedoboru 
magnezu

Magnefar® B6 Forte
Magnefar® B6 Forte: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10,10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). 
Wskazania do stosowania: produkt leczniczy Magnefar® B6 Forte jest zalecany w leczeniu niedoboru magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: 
nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu o niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak skurcze przewodu pokarmowego lub 
kołatanie serca (bez zaburzeń serca); skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Produkty należy stosować po wykluczeniu innych przyczyn objawów niż niedobór magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy 
lub zwiększenie podaży magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magnefar® B6 Forte kontynuowanie 
leczenia nie jest zalecane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu Magnefar® B6 Forte nie należy stosować przy hipermagnezemii, 
ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30ml/min.), znacznym niedociśnieniu tętniczym, bloku przedsionkowo-komorowym oraz myasthenia gravis. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., 
ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

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.

STREFA PREMIUM

FENISTIL 1 mg/g, żel 1 g żelu zawiera 1mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol 
propylenowy, benzalkoniowy chlorek. 1 g żelu zawiera 150 mg glikolu propylenowego i 0,050 mg benzalkoniowego chlorku. Wskazania do stosowania: 
świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchowym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia). 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia Podmiot 
odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v.VIII.2021

2899*

cena za 100 ml = 96,63 zł
899*

2499*

cena za opakowanie

Fenistil** 
lek przeciwhistaminowy, 
30 ml 

IBUPAR FORTE. Skład: 1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze: żółcień pomarańczowa (E 110), lak, czerwień koszenilowa 
(E124). Wskazania: Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, 
bóle pourazowe, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia). 
Bolesne miesiączkowanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Czynna lub występująca 
w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka 
niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. Istniejące lub występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, 
pokrzywki lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Trzeci trymestr ciąży. 
Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych). Skaza krwotoczna. Podmiot odpowiedzialny: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 
95-200 Pabianice.

Ibupar Forte** 
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy, 
20 tabl. 

cena za opakowanie


