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27

99*

cena za opakowanie

Aleric Spray**
aerozol do nosa,
60 dawek

45

cena za opakowanie

32

cena za 100 g = 65,98 zł

34

Kreon Travix**

Lioton 1000**

Maxon Forte**

99*

lek wspomagający trawienie,
50 kaps.

99*

łagodzi objawy towarzyszące niewydolności żył
powierzchownych, jak uczucie ciężkich nóg
i obrzęki, 100 g

99*

cena za opakowanie

lek na erekcję,
4 tabl.

ALERIC SPRAY, mometazonu furoinian jednowodny, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina (biała lub prawie biała lepka zawiesina o pH pomiędzy 4,3 i 4,9). Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Aleric Spray wskazany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
u osób dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, mometazonu furoinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Aleric Spray aerozol do nosa nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować
kortykosteroidów stosowanych donosowo u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. LIOTON® 1000; 8,5 mg (1000 j.m.)/g, żel. Skład i postać farmaceutyczna: 1 g żelu
zawiera 8,5 mg (1000 j.m.) heparyny sodowej (Heparinum natricum). Wskazania do stosowania: Leczenie wspomagające w: chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach. Przeciwwskazania: Produktu leczniczego Lioton® 1000 nie należy
stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu, jako substancji pomocniczych, nie należy stosować produktu leczniczego u osób z alergią na parabeny. Podmiot odpowiedzialny: A. MENARINI
Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.; 3 Via Sette Santi, 50131 Florencja, Włochy. 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 600j. Ph.Eur. Postać farmaceutyczna. Kapsułka dojelitowa. Kapsułki żelatynowe, twarde, zawierające granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery). Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta
bezbarwna. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza), przewlekłe zapalenie trzustki, stan
po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu żołądka (gastrektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu
żywienia dojelitowego lub doustnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. 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). MAXON (Sildenafilum Farmacom) tabletki powlekane 0,05 g 4 tabl. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy MAXON FORTE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn
zzaburzeniamierekcji,czyliniezdolnościąuzyskanialubutrzymaniaerekcjiprąciawystarczającejdoodbyciastosunkupłciowego.WceluskutecznegodziałaniaproduktuleczniczegoMAXONFORTEniezbędnajeststymulacjaseksualna.Przeciwwskazania:Nadwrażliwośćnasubstancjęczynnąlubnaktórąkolwieksubstancjępomocniczą.Przeciwwskazanejestrównoczesnestosowaniesyldenafilu
z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowaniesyldenafilu,i leków takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produkt leczniczy MAXON FORTE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku
w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi
zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa. Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, Czosnów.

** 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 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.

NIE DAJ SIĘ ALERGII

25

cena za 100 ml = 173,27 zł

12

cena za opakowanie

35

Otrivin Allergy**

Allegra**

Momester Nasal**

99*

udrażnia nos i zatoki,
15 ml

28

99*

cena za 100 g = 96,63 zł

99 *

tabletki stosowane w leczeniu sezonowego
zapalenia błony śluzowej nosa,
10 szt.

99*

cena za opakowanie

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

Łagodzenie świądu i podrażnień
Swędzenie skóry bywa bardzo uciążliwe. Jego występowanie może być sygnałem
ostrzegawczym wysyłanym przez organizm.
Jeżeli cierpisz z powodu podrażnień skóry spowodowanych ukąszeniami owadów,
drobnymi oparzeniami, oparzeniami słonecznymi, a także pokrzywką i wysypką,
sięgnij po Fenistil żel stosowany bezpośrednio na skórę, który łagodzi swędzenie
i uczucie pieczenia.
Podłoże żelu ułatwia przenikanie substancji czynnej w głąb skóry.
Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

Fenistil**

żel łagodzący ukąszenia owadów,
30 g

14

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

cena za opakowanie

22

Claritine Allergy**

Aleric Deslo Active**

99*

lek przeciwalergiczny,
7 tabl.

99*

cena za 100 ml = 38,32 zł

syrop łagodzący objawy alergii,
60 ml

25

99*

cena za 100 g = 86,63 zł

Allefin**

żel łagodzący swędzenie i ukąszenia owadów,
30 g

OTRIVIN ALLERGY, (2,5 mg + 0,25 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny (Phenylephrinum) oraz 0,25 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas). Jedna dawka zawiera 0,3536 mg fenylefryny i 0,0354 mg dimetyndenu maleinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Roztwór zawiera 0,1 mg chlorku benzalkoniowego w każdym ml
roztworu oraz olejek lawendowy deterpenowany zawierający: geraniol, linalol, kumarynę oraz limonen. Wskazania do stosowania. 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. Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy
(IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni. Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v. XII.2021. MOMESTER NASAL. Skład i postać: Momester Nasal Aerozol do nosa, zawiesina. Każda dawka zawiera mometazonu furoinian
jednowodny odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu furoinianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna dawka produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowego chlorku. Wskazania: Produkt jest wskazany w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować kortykosteroidów do nosa u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran,
że względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Momester Nasal nr: 24636 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 24.09.2021. ALLEGRA. Substancja czynna: Feksofenadyny chlorowodorek. Dawka:120
mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane
przez Ministra Zdrowia nr: 4195. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000. FENISTIL Maleinian dimetyndenu 1mg/g Żel. Wskazania do stosowania: Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, powierzchowne oparzenia skóry (pierwszego stopnia). Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v.XII.2015. ALERIC DESLO ACTIVE SYROP, 60 ML. Aleric Deslo Active, desloratadyna, roztwór doustny 0,5 mg/ml. Wskazania do stosowania: u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 do 11 lat,
w celu łagodzenia objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; - pokrzywką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o. ALLEFIN ŻEL łagodzący swędzenie i ukąszenia owadów. Skład: 1g żelu zawiera: substancje czynne: 20 mg difenhydraminy
chlorowodorku i 10 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego. Wskazania: lek Allefin jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat w objawowym leczeniu zmian zapalnych i alergicznych skóry, z towarzyszącym świądem, powstałych w następstwie ukąszeń owadów, a także kontaktu z roślinami np. pokrzywą. Przeciwwskazania: nie stosować leku Allefin: jeśli
pacjent ma uczulenie na substancje czynne (difenhydraminy chlorowodorek, lidokainy chlorowodorek jednowodny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; w przypadku dermatoz wysiękowych i pęcherzykowych; u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Informacje o leku Hasco-Lek S.A. Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa. CLARITINE® SPE** tabletki zwalczające objawy alergii 7 szt.
Substancja czynna: Loratadyna. Dawka: 10 mg. Postać: Tabletki. Wskazanie: Produkt leczniczy CLARITINE ® SPE jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego

** 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.

2

LEKKA WIOSNA

24

99*

cena za opakowanie

Rennie Antacidum**

tabletki do ssania stosowane przy zgadze,
nadkwaśności i niestrawności, 48 szt.

35

99*

cena za 100 g = 18,00 zł

24

Colon C

Trilac**

wspomaga pracę jelit,
200 + 50 g

99*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

Iberogast lecznicza moc ziół:
Lek Iberogast® zawiera unikalną formułą 9 starannie dobranych wyciągów z roślin
leczniczych. Każdy z nich posiada własne składniki aktywne, które działają na
przyczyny różnych dolegliwości trawiennych.
Te naturalne substancje, połączone w preparacie, współdziałają ze sobą, łagodząc
jednocześnie szereg różnych objawów czynnościowych zaburzeń żołądkowojelitowych, takich jak: ból i skurcze brzucha, wzdęcia, gazy, uczucie pełności,
uczucie ciężkości, zgaga i nudności.

probiotyk do stosowania w trakcie
antybiotykoterapii, 20 kaps.

od

26

99*

cena za 100 ml od 82,99 zł

Iberogast® jest skutecznym, najwyższej jakości lekiem, korzystającym z leczniczej
mocy natury.

Iberogast**

lek na zaburzenia żołądkowo- jelitowe,
20-100 ml

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

23

cena za opakowanie

16

cena za opakowanie

13

Manti**

Stoperan**

Bioprazol Bio Max**

99*

lek na zgagę i niestrawność,
32 tabl.

49*

lek przeciwbiegunkowy,
18 kaps.

99*

cena za opakowanie

obniża wydzielanie kwasu w żołądku, leczy objawy
refluksu, 14 kaps.

CLARITINE SPE w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska. RENNIE ANTACIDUM. Substancja czynna: Węglan wapnia, węglan magnezu. Dawka: 680 mg + 80 mg. Postać: Tabletki do ssania. Wskazania: Do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia,
nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na węglan wapnia, węglan magnezu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia, wapniowa kamica nerkowa. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. 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. 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/MKL.PL.MKT.11.2016.4417. MANTI (Aluminii hydroxidum 200 mg + Magnesii hydroxidum 200 mg + Simeticonum 25 mg). Tabletka do rozgryzania i żucia. Wskazania: Objawowe leczenie zgagi oraz wzdęć i bólów brzucha spowodowanych nadmiernym wytwarzaniem gazów w jelitach, towarzyszących zaburzeniom górnego odcinka przewodu
pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, zapaleniu błony śluzowej żołądka, nadkwaśności, przepuklinie rozworu przełykowego, niestrawności oraz innym zaburzeniom żołądkowo-jelitowym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek, a zwłaszcza leczona dializami. Nie należy stosować
u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. STOPERAN. Skład:1 kapsułka chlorek loperamidu 2 mg, kapsułki twarde Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie
perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy
stosować leku u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. TRILAC® Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 1,6 x 109 CFU bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus (La-5) 37,5%, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27) 25%, Bifidobacterium lactis (Bb-12) 37,5% • Dawkowanie: 1-2 kapsułki doustnie 3 razy na dobę przez 2 tygodnie do miesiąca,
potem dawkowanie może być zmniejszone do 2 kapsułek na dobę, najlepiej spożywać z dużą ilością płynu podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem. Wskazania: poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy, zapobieganie biegunce
podróżnych, leczenie wspomagające po antybiotykoterapii • Przeciwwskazania: nie należy stosować leku TRILAC, jeśli: występuje nadwrażliwość (uczulenie) na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, występuje nadwrażliwość (uczulenie) na białko mleka krowiego • Podmiot odpowiedzialny: Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.

** 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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Gold Vit C
+ Tran

Fiorda

pastylki na gardło,
smak porzeczkowy,
30 szt.

wspomaga odporność,
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

Wybierz
Tabletki
Sudafed®

34

99*

cena za opakowanie

Sudafed**

Bodymax Joy
HEALTHY Star,
HAPPY Star,

udrożnia zatkany nos,
12 tabl.

21

99*

cena za opakowanie

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

żelki witaminowe,
60 szt.

SUPLEMENT DIETY

24

SUPLEMENT DIETY

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.

99*

cena za opakowanie

Ibuprom Zatoki**
lek przeciwbólowy,
przeciwzapalny,
przeciwgorączkowy,
24 tabl.

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

16

49*

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.

** 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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PRZEZIĘBIENIE / ALERGIA

36

99*

cena za 100 ml = 369,90 zł

34

Acatar Allergy**

Starazolin Alergia **

cena za 100 ml = 699,80 zł

stosowany w leczeniu objawów
alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa,
10 ml

leczenie objawów sezonowego
alergicznego zapalenia spojówek,
5 ml

ACATAR ALLERGY, Każdy ml roztworu zawiera 1 mg azelastyny chlorowodorku, aerozol do nosa, roztwór. Wskazania do stosowania: Azelastyna jest wskazana do leczenia
objawowego sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. katar sienny) i zaostrzeń niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych,
młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o.

9

99*

STARAZOLIN ALERGIA. Skład i postać: Starazolin Alergia. Każdy ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku). Każda kropla roztworu zawiera
0,03 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku). Krople do oczu, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór. Osmolalność: 270 - 320 mOsmol/
kg, pH: 6,7 - 7,3. Wskazania: Leczenie objawów ocznych u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Produkt może być stosowany tylko u osób
dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu leku Starazolin Alergia odpowiednio nr: 25314 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.31s

6

99

*

49*

cena za opakowanie

cena za opakowanie

Loratan Pro**
łagodzi objawy alergii,
10 kaps.

LORATAN PRO. Dawka: Jedna kapsułka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum). Wskazania: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej
pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu Loratan pro
w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: PPF Hasco-Lek S.A.
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49*

32

cena za 100 ml = 214,90 zł

49*

cena za 100 ml = 164,95 zł

32

99*

cena za 100 ml = 164,95 zł

Sudafed
Xylospray HA**
udrożnia zatkany nos,
10 ml

Bloxin

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.

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

** 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

5

DOMOWA APTECZKA

19

99*

cena za opakowanie

Apap Intense**

lek przeciwbólowy, przeciwzapalny,
przeciwgorączkowy,
10 tabl.
APAP INTENSE, ibuprofen 200 mg i paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: produkt leczniczy stosowany jest w doraźnym
leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych
i mięśniowych, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Produkt leczniczy jest
szczególnie odpowiedni do leczenia bólu wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie.
Produkt leczniczy APAP intense przeznaczony jest dla dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością
na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, obrzęk
naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ); u pacjentów z czynną lub występującą w wywiadzie nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, i (lub)
krwotokiem z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej dwa osobne przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); u pacjentów z owrzodzeniem,
perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, czynnym lub w wywiadzie, łącznie z przypadkami związanymi z przyjęciem leków z grupy NLPZ;
u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca
(klasa IV wg NYHA); w przypadku równoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX2) oraz kwasem acetylosalicylowym w dawkach większych niż 75 mg na dobę – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w przypadku
jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych zawierających paracetamol – zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych;
w ostatnim trymestrze ciąży w związku z ryzykiem przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu i wystąpienia nadciśnienia płucnego. Podmiot
odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław.

od
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cena za 100 ml od 12,66 zł
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Polocard**

lek stosowany w profilaktyce chorób
krążenia, 60 tabl.
POLOCARD, 75 mg lub 150 mg, tabletki dojelitowe. 1 Tabletka dojelitowa zawiera: 75 mg lub 150 mg kwasu acetylosalicylowego (acidum
acetylsalicylicum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: czerwień koszenilowa, lak (e 124). Tabletki dojelitowe barwy różowej, okrągłe, obustronnie
wypukłe, o lekko chropowatej powierzchni, średnicy 6 mm (tabletki 75 mg) i 8 mm (tabletki 150 mg). Wskazania do stosowania: hamowanie agregacji
płytek: w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych: zawał serca; niestabilna i stabilna
choroba niedokrwienna serca; w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje
czynna lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na
astmę oskrzelowa lub przewlekła pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od przyjęcia kwasu
acetylosalicylowego. Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony
śluzowej nosa, wstrząs. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci
z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk
naczynioruchowy) lub pokrzywka częściej niż inni pacjenci. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia
z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej). Zaburzenia krzepnięcia krwi
(np. Hemofilia, choroba von willebranda, telangiektazje, trombocytopenia) oraz jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi (np. Pochodne
kumaryny, heparyna). Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Ostatni trymestr ciąży. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6fosforanowej. Dna moczanowa stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko
wystąpienia zespołu reye’a. Z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, takich jak choroba kawasaki. Stosowanie jednocześnie z metrotreksatem w dawkach
15 mg/tydzień lub większych ze względu na mielotoksyczność. Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria gmbh, Floridsdorfer Hauptstrasse 1,
1210 Wiedeń, Austria.
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lek na zgagę,
150 ml - 300 ml

Ibuprom Max
Sprint**

GAVISCON O SM. MIĘTY 150 ML. Gaviscon o smaku mięty, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Leczenie
objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność, na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w tym estry hydroksybenzoesanów (parabenów). Podmiot
odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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

Gaviscon**

lek przeciwbólowy, przeciwzapalny,
przeciwgorączkowy,
400 mg/40 kaps.

12

od

99*

cena za opakowanie

Active Plast

plastry opatrunkowe,
różne rodzaje,
1 op.

34

99*

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.

** 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.

6

ZDROWA MAMA

49

10

49*

99*

cena za opakowanie

Jasnum
30+30 kaps.

cena za opakowanie

35

Kwas Foliowy

dla kobiet w ciąży
i planujących ciążę,
60 tabl.

99*

cena za opakowanie

Jasnum
Mood
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

JEDYNY
JEDYNY W
W POLSCE
POLSCE LEK
LEK1
Z
Z NAJWYŻSZĄ
NAJWYŻSZĄ DAWKĄ
DAWKĄ BIOTYNY
BIOTYNY 1

Pochwal
Pochwal się
się
swoimi
swoimi włosami
włosami

3899

*

cena za opakowanie

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

1
1

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

29

99*

cena za opakowanie

Tantum Rosa**

proszek do sporządzenia roztworu,
10 sasz.

TANTUM ROSA. Skład: Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej benzydamini hydrochloridum (chlorowodorek benzydaminy), 53,2 mg/g.
Wskazania: Tantum Rosa stosuje się dopochwowo oraz na błonę śluzową zewnętrznych narządów płciowych. Lek stosuje się do leczenia dolegliwości
i objawów, takich jak: ból, pieczenie, świąd, zaczerwienienie, upławy, obrzęk w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Te dolegliwości
i objawy występują w konsekwencji zapalenia sromu i pochwy, zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia (np. zakażenia, podrażnienia mechaniczne),
również po chemio- i radioterapii. Lek stosuje się również w profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii, a także do łagodzenia dolegliwości sromu
w okresie połogu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji leku. Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu
miejscowym może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska
sp. z o. o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy.

Suplement diety

34

99*

42

cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

Gynoxin
Optima**

Falvit®

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

to zestaw 13 witamin i 9 składników mineralnych skomponowany specjalnie dla kobiet. Dostarcza najważniejsze witaminy i składniki mineralne
wspierające zdrowie i piękny wygląd kobiety. 1 tabletka dziennie zapewnia 100% zalecanego dziennego spożycia m.in. biotyny, żelaza, witamin A
i D. Witaminy A, C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia znużenia
i zmęczenia. Dzięki zawartości cynku Falvit® pomaga zadbać o piękny wygląd skóry, włosów i paznokci. Żelazo wspiera produkcję czerwonych krwinek
i hemoglobiny.
Podmiot odpowiedzialny za informację o produkcie:
Bausch Health Poland Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

SUPLEMENT
DIETY
SUPLEMENT
DIETY

** 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

7

ZDROWY MALUCH

31

cena za 100 ml = 31,99 zł

25

Pelavo Med**

Acatar Care Kids**

PELAVO MED SYROP 100 ml. Skład: Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z korzenia pelargonii (Pelargonii radicis extractum siccum). 4 ml roztworu
zawiera 20 mg suchego wyciągu z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzenia pelargonii) - Pelargonii radicis extractum
siccum (4-25:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m). Wskazania: Lek Pelavo Med jest tradycyjnym roślinnym produktem leczniczym
stosowanym w objawowym leczeniu przeziębienia. Przeciwwskazania: Uczulenie na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii), na inne gatunki
pelargonii oraz na inne rośliny z rodziny Geraniaceae lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Podmiot Odpowiedzialny: US PHARMACIA.

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

39

19

99*

99*

cena za 100 ml = 173,27zł

udrożnia i nawilża nos,
15 ml

syrop na objawy przeziębienia,
100 ml

99*

99*

cena za opakowanie

cena za 100 ml = 39,98 zł

Estabiom
Junior

wspomaga odporność
u dzieci pow. 3 r. życia,
20 kaps.

SUPLEMENT DIETY

34

99*

cena za 100 g = 14,00 zł

Atoperal Baby Plus
krochmal do kąpieli,
250 g

47

99*

cena za 100 ml = 479,90 zł

Multilac Baby

synbiotyk stosowany w celu uzupełnienia
osłabionej antybiotykiem flory
jelitowej dziecka,
2x5 ml

SUPLEMENT DIETY

** 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.

8

DOBRA FORMA

31

cena za opakowanie

15

Chela Mag
B6 Skurcz

Naturell Witamina B
Complex Forte

99*

99*

cena za opakowanie

uzupełnia niedobory
magnezu,
60 kaps.

pełne zestawienie witamin grupy B,
40 tabl.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

39

41

Miralo ,
Miralo Sen,

Artresan Optima

99*

cena za opakowanie

49*

cena za opakowanie

wspomaga chrząstkę stawową,
90 + 30 kaps.

suplementy diety
poprawiające samopoczucie
i zdrowy sen,
20 tabl.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

42

38

Ginkofar Vital

Vigantoletten
Max 2000 j.m.

99*

cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

wspomaga układ krążenia
oraz utrzymanie prawidłowego
funkcjonowania mózgu
u osób starszych,
60 tabl.

suplement diety z witaminą D3
wspiera odporność organizmu,
120 kaps.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

** 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

9

ZDROWE CIAŁO

53

30

99*

99*

cena za opakowanie

cena za opakowanie

Centrum
Junior A-Z

Therm Line Forte
New Formula

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

wspomaga metabolizm,
60 kaps.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Rzuć palenie na dobre!

49

od

23

99*

cena za opakowanie

Nicorette® Spray**

99

*

aerozol do jamy ustnej, 150 dawek

Nicorette® Coolmint**

cena za opakowanie

tabletki do ssania 4 mg, 20 tabletek

Moller’s
Brain Complex
wspiera prawidłowe
funkcjonowanie mózgu
i sprawność umysłową,
60 kaps.

SUPLEMENT DIETY

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC „Preparaty stosowane w uzależnieniach – palenie papierosów” dane PEX za okres MAT 10 2021.
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. 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.
PL-NI-2100078

69

99*

cena za opakowanie

Undofen Amorolfina**

33

49*

cena za 100 g = 47,84 zł

leczniczy lakier przeciw
grzybicy paznokci,
2,5 ml

UNDOFEN® AMOROLFINA, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy. Skład: 1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny
chlorowodorku). Wskazania do stosowania: Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity,
drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci. Przeciwwskazania: Produktu Undofen® Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie
wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

** 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.

10

SPRZĘT MEDYCZNY I PIELĘGNACJA

149

cena za 1 szt.

239

DIAGNOSTIC S-500
ciśnieniomierz automatyczny
naramienny

DIAGNOSTIC PRO AFIB
ciśnieniomierz naramienny
z zasilaczem

119

99*

cena za 1 szt.

MICROLIFE A2 BASIC
ciśnieniomierz automatyczny

149

194

99*

cena za 1 szt.

99*

cena za 1 szt.

229

99*

DIAGNOSTIC NC 300
termometr na podczerwień

199

99*

cena za 1 szt.

99*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

MICROLIFE NC 150
termometr bezkontaktowy

99*

DIAGNOSTIC PRO MESH
inhalator siateczkowy

154

99*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC NC PRO
termometr bezkontaktowy
na podczerwień

MICROLIFE NEB 400
inhalator tłokowy

NOWOŚĆ

Łagodzi przekrwienie oka¹
30

sekund

12

godzin

Działa po 30 sekundach
Poprawia komfort oczu
przez 12 godzin
Zawiera 3 substancje
nawilżające²

25

29

99*

99*

cena za 100 ml = 173,27 zł

cena za 100 ml = 10,00 zł

Biotrue

Visine® Comfort**
krople do oczu, 15 ml

1. Przekrwienie oka spowodowane przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergiczne zapalenie spojówek. 2. Glicerol, Hypermeloza, Makrogol 400. 3. Od 2 do 6 lat wyłącznie po
konsultacji z personelem medycznym.
12:27
VISINE® COMFORT: 1 ml SPP-3M-FUTURO-09.11.2020.pdf
kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania:1Doraźne 23.12.2021
łagodzenie przekrwienia oka w przebiegu
niezakaźnych podrażnień
oka, np. spowodowanych przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergiczne zapalenie spojówek. Wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych.
U dzieci w wieku od 2 do 6 lat stosować wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.
PL-VI-2100018

płyn do pielęgnacji soczewek
kontaktowych,
300 ml
Zalecany jest do pielęgnacji wszystkich miękkich soczewek kontaktowych. Służy do codziennego nawilżania,
czyszczenia, płukania, przechowywania, dezynfekcji i usuwania osadów białkowych.

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

83
cena za 1 szt.

55

Futuro Comfort
opaska na kolana
S, M, L

Futuro Comfort
opaska stawu
skokowego S, M, L

Futuro
dwustronny stabilizator
nadgarstka z szyną (beżowy) S, M

Futuro
regulowana opaska na kostkę
Basic Sport

53

40

99*

Futuro™

Futuro™

49*

Futuro™ Sport Stabilizator

Futuro™ Dwustronny

99*

Futuro™ Dwustronny

99*

cena za 1 szt.

Futuro™ Sport Stabilizator

Futuro™ Opaska

Futuro™ Opaska

stabilizująca
staw skokowy,
kolana
wzmocnieniem która
Pas stabilizujący
kręgosłup,się
Miękki Kołnierz
szyjny,
stabilizator
nadgarstka wskazania,
stabilizator nadgarstka przeciwwskazania,
stawu skokowego,
na kolano,
** Przed
użyciem
zapoznaj
z zeulotką,
zawiera
dane
dotyczące
działań
beżowa
rzepki, czarny
biały
biały
z szyną, beżowy
z szyną, czarny
czarny
Basic Sport, czarna
niepożądanych
i
dawkowanie
oraz
informacje
dotyczące
stosowania
produktu
leczniczego,
bądź
skonsultuj
się
rozmiar
regulowany
rozmia
S/M; L/XL
rozmiar
L
rozmiar
S, M, L
rozmiar
uniwersalny
rozmiar regulowany
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rozmia

ZDROWE I ZADBANE STOPY

W walce z grzybicą stóp postaw na
Działa przeciwgrzybiczo
Leczy grzybicę
oraz likwiduje świąd
Również do stosowania
profilaktycznego*

Daktarin®**

od

23

99*

cena za 100 g od 46,99 zł

krem, puder, puder spray
*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
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cena za 100 g = 33,33 zł
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Voltaren Max **

Amertil Bio**

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.

AMERTIL BIO 10 mg 10 tabl. TBLETKI POWLEKANE. Skład: Jedna tabletka zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum).
Wskazania: Amertil® Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem
błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U pacjentów
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Podmiot
odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

99*

99*

cena za opakowanie

lek przeciwbólowy, przeciwzapalny,
przeciwobrzękowy,
120 g

lek przeciwalergiczny,
10 tabl.

** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
**
Przed użyciem
zapoznaj sięoraz
z ulotką,
któradotyczące
zawiera wskazania,
danebądź
dotyczące
działań
niepożądanych
i dawkowanie
informacje
stosowaniaprzeciwwskazania,
produktu leczniczego,
skonsultuj
się
i dawkowanie
oraz
informacje
dotyczącestosowany
stosowania
produktu
leczniczego,
bądź
skonsultuj się
zniepożądanych
lekarzem lub farmaceutą,
gdyż
każdy
lek niewłaściwie
zagraża
Twojemu
życiu lub
zdrowiu.
z lekarzem
lubprzez
farmaceutą,
gdyż
lek415814;
niewłaściwie
stosowany
zagraża Twojemu
życiu lub
Katalog
wydawany
Health Watch
Sp. każdy
z o.o.; KRS
Regon 146062172;
NIP 1132854403;
Skrytka pocztowa
56, zdrowiu.
00-975 Warszawa 12.
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