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39

99*

cena za opakowanie

Maxigra Max**
lek na erekcję,
4 tabl.

13

cena za opakowanie

35

cena za 100 g = 70,98 zł

59

Aspirin Cardio**

Lioton 1000**

Diosminex Max**

99*

zapobieganie zawałom serca i udarom mózgu,
28 tabl.

49*

zapobiega uczuciu ciężkości nóg,
50 g

99*

cena za opakowanie

leczenie objawów przewlekłej niewydolności
żylnej, 60 tabl.

MAXIGRA 50 MG 4 TABL. 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. ASPIRIN® CARDIO, Acidum acetylsalicylicum, 100 mg, tabletki powlekane Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje
pomocnicze.Wskazania: u dorosłych: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalnowieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np.
po dużych zabiegach chirurgicznych, jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów
lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158,02-326 Warszawa.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 terapeutyczne 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. DIOSMINEX MAX, 1000 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna (80 mg w tabletce powlekanej) oraz lak żółcieni pomarańczowej (0,063 mg w tabletce powlekanej).
Wskazania do stosowania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej u osób dorosłych, jak żylaki kończyn dolnych, owrzodzenia żylne, teleangiektazje i żylaki/żyły siatkowate, uczucie ciężkości, zmęczenia, dyskomfortu lub niespokojnych nóg, ból nóg lub uczucie pieczenia nóg, uczucie zimnych nóg, nocne kurcze nóg, obrzęki kończyn dolnych, świąd, parestezje (mrowienie), zaczerwienienie
(rumień) lub zasinienie skóry. Produkty lecznicze Diosminex oraz Diosminex Max są wskazane w monoterapii w początkowych stopniach zaawansowania przewlekłej niewydolności żylnej lub jako uzupełnienie innych terapii we wszystkich stopniach zaawansowania niewydolności żylnej (C0 – C6 wg klasyfikacji CEAP). Diosminex i Diosminex Max są wskazane w leczeniu nasilonych dolegliwości
związanych z żylakami odbytu u osób dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

** 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.
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cena za opakowanie

24

cena za 100 g = 49,98 zł

23

Lortan

Traumon**

Rennie®Fruit**

od

7

99*

plastry, opaska,
bransoletka przeciw komarom

od

25

49*

cena za opakowanie

99*

żel przeciwbólowy. przeciwobrzękowy,
50 g

99*

cena za opakowanie

na zgagę,
24 tabl. do ssania

Enterol przywraca równowagę
mikrobioty jelitowej
Odpowiednia dieta oraz styl życia poprawiają florę bakteryjną jelit, która jest niezbędna
do utrzymania organizmu w pełnym zdrowiu. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy,
w naszym ciele znajduje się niemal 2 kg bakterii! Antybiotykoterapia i biegunki prowadzą
jednak do zniszczenia tej imponującej flory. W takich sytuacjach równowagę organizmu
ratują prebiotyki zamknięte w łatwych do połknięcia kapsułkach, które zawierają
szczepy Saccharomyces boulardii umożliwiające odbudowę ekosystemu bakteryjnego
jelit. Przywraca równowagę makrobiotyki jelitowej i może być stosowany zarówno
przez dorosłych, jak i dzieci. Może być stosowany zarówno w celu leczenia biegunki
jak i jej zapobieganiu. Enterol jest dostępny w różnych formach i wielkościach opakowania.

Enterol**

lek probiotyczny,
10 sasz. ; 10-20 tabl.

18

49*

cena za opakowanie

UroFuraginum**

tabletki do stosowania w zakażeniu
dolnych dróg moczowych,
30 szt.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

13

99*

cena za opakowanie

Ketonal
Active**

lek przeciwbólowy,
10 kaps.

12

99*

cena za opakowanie

Allegra**

lek przeciwalergiczny,
10 tabl.

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 do stosowania: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle
okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci. 5. Przeciwwskazania: Leku Traumon nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas flufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub
którąkolwiek substancję pomocniczą leku; w trzecim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: MEDA AB, Szwecja. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 546 64 00. ETO-2017-0034 RENNIE® FRUIT - 1 tabletka do
ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz substancje pomocnicze.Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące 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 V1/05/03/2020/MK ka ENTEROL 250 mg x 10 kaps. Enterol
(Saccharomyces boulardii CNCM I-745). Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki) . Postać farmaceutyczna: kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem
antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci
w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja ALLEGRA** tabletki stosowane w leczeniu sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa 10 szt. Substancja czynna: Feksofenadyny chlorowodorek. Dawka:120 mg.Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Leczenie
objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
UROFURGAINUM. Substancja czynna: Furagina. Dawka: 50 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w pierwszym trymestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka,
u dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/ min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny:ADAMED Consumer HealthCare S.A., ul. Starościańska 33 95-080, Tuszyn. KETONAL® ACTIVE . Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50

** 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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86

cena za opakowanie

12

cena za opakowanie

cena za opakowanie

Nicorette**

Oryal

Hartman

99*

gumy pomocne w walce
z nałogiem nikotynowym,
105 szt.

99*

od

elektrolity, różne rodzaje,
15-20 tabl.

7

99*

plastry i materiały opatrunkowe,
różne rodzaje
SUPLEMENT DIETY

Letnia aktywność bez urazów
Okres letni wyjątkowo sprzyja stłuczeniom i obrzękom. Zarówno
sporty wyczynowe, jak i codzienne aktywności mogą skończyć się
niechcianą kontuzją. Altacet to lek, który wykazuje działanie ściągające
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.

15

49*

cena za 100 g = 20,65 zł

Altacet**

żel na stłuczenia i obrzęki,
75 g

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

9

99*

44

cena za opakowanie

cena za 100 ml od 162,45zł

Nifuroksazyd**

Bodymax Joy

lek przeciwbiegunkowy,
12 kaps.

1499

49*

cena za opakowanie

żelki witaminowe dla dorosłych, różne smaki,
60 szt.

Stoperan**

lek przeciwbiegunkowy,
18 kaps.

SUPLEMENT DIETY
mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy. Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje
alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie
z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Postać: kapsułki twarde, 50mg. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00,
ww.sandoz.pl. NICORETTE 4 mg x 105 gumy. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 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. 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. NIFUROKSAZYD RICHTER 200 MG 12 KAPS. NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER (Nifuroxazidum). Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde. Opis kapsułki: kapsułka żelatynowa, twarda, barwy żółtej. Skład: 1 kapsułka twarda zawiera 200 mg nifuroksazydu.
Substancje pomocnicze: sacharoza 72 mg. Wskazania: Ostre i przewlekłe biegunki pochodzenia bakteryjnego. Inne schorzenia przebiegające z biegunką. Przeciwwskazania: Nifuroksazydu Gedeon Richter nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na nifuroksazyd i pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na postać leku - kapsułka - nie stosować u dzieci
w wieku poniżej 7 lat. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 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

** 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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ALERGIA
Wszechstronne działanie,
wyraźna ulga w alergii

38

cena za opakowanie

XX
15

Nasometin
Control**

Claritine®
®
Claritine
Allergy
Allergy**
7 tabletek

99*

XX* *
49

cena za opakowanie
cena za opakowanie

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.

10

99*

cena za opakowanie

7 tabletek

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

9

99*

cena za opakowanie

Allertec WZF**
lek przeciwalergiczny,
10 tabl.

ALLERTEC WZF. Skład i postać: Allertec WZF Tabletki powlekane. 1 tabletka powlekana zawiera 10 mg Cetirizini dihydrochloridum (cetyryzyny dichlorowodorku). Substancje pomocnicze o
znanym działaniu: laktoza jednowodna i sód. Jedna tabletka powlekana zawiera 31 mg laktozy jednowodnej. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Wskazania: U dorosłych i dzieci w wieku
6 lat i powyżej: Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Cetyryzyna jest
wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na cetyryzyny dichlorowodorek, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny, lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu nr 10674 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2019.04.09.

od

14

99*

cena za opakowanie

Aleric Deslo
Active**

lek przeciwalergiczny,
10 tabl.
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

5

99*

cena za opakowanie

Zdrovit Calcium C
uzupełnia codzienną dietę
w wapń i witaminę C,
12 tabl. mus.

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.

4

PRZEZIĘBIENIE

25

16

49*

99*

cena za 100 ml = 16,49 zł

cena za opakowanie

Strepsils**

Bronchosol**

miód i cytryna, pastylki
na ból gardła,
36 szt.

syrop ułatwiający odkrztuszanie,
100 ml

STREPSILS Z MIODEM I CYTRYNĄ** pastylki twarde do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła 36 szt. Substancja czynna: 1,2 mg alkoholu
2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu. Dawka: 1,2 mg + 0,6 mg. Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Stany zapalne jamy ustnej i gardła.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser
(Poland) S.A.

BRONCHOSOL®, (218,0 mg + 0,989 mg) / 5 ml, syrop. Substancja czynna: 5 ml syropu zawiera 218,0 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku Thymus
vulgaris L. (Thymus zygis (L)) i korzenia pierwiosnka Primula veris (L) (Primula elatior (L)) (7,6/1), (Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae
radice), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8mg tymolu (Thymolum). Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu
w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Leku nie stosować: w przypadku nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub
którykolwiek składnik syropu; w przypadku nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych też wargowymi (Labiatae); u dzieci, u których
w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive laryngitis), również w przeszłości; w astmie. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm
Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Katar w prezencie?
Katar w prezencie?

35

Wybierz Tabletki Sudafed ®

99*

®
Wybierz
Tabletki
odblokowuja
nosSudafed

zmniejszaja
odblokowujaobrzek
nos
eliminuja ucisk
w zatokach 1
zmniejszaja
obrzek

cena za opakowanie

1
ułatwiaja
oddychanie
eliminuja ucisk
w zatokach 1

Gripex Duo**

ułatwiaja oddychanie 1

leczenie objawów
przeziębienia i grypy,
16 tabl.

Sudafed®**
** 60 mg, 12 tabl.
tabletki
powlekane
Sudafed®
tabletki
powlekane
1. Dotyczy efektu odblokowania
nosa i zatok.60 mg, 12 tabl.

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

Sudafed®: Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku.
Wskazania:
Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok
cena za
opakowanie
przynosowych
zatkany nosa
nos) i zatok.
w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych
1.
Dotyczy efektu(katar,
odblokowania
i dzieci w wieku
powyżej
12 lat.
Przeciwwskazania:
na substancję
czynną lubWskazania:
na którąkolwiek
substancję
pomocniczą.
nadciśnienie
Sudafed®:
Jedna
tabletka
powlekana
zawiera 60Nadwrażliwość
mg pseudoefedryny
chlorowodorku.
Objawowe
leczenie
zapalenia Ciężkie
błony śluzowej
nosatętnicze
i zatok lub
ciężka
choroba wieńcowa.
Nie stosować
pacjentów,przeziębienia,
którzy przyjmują
lub przyjmowali
ostatnie
dwa śluzowej
tygodnie leki
inhibitorów monoaminooksydazy.
przynosowych
(katar, zatkany
nos) w uprzebiegu:
grypy,
alergicznegoprzez
zapalenia
błony
nosa.z grupy
Lek przeznaczony
jest dla dorosłych
Jednoczesne
stosowanie
produktu
Sudafed i tego Nadwrażliwość
rodzaju leków może
niekiedy czynną
prowadzić
do którąkolwiek
wzrostu ciśnienia
tętniczego
krwi lubCiężkie
przełomu
nadciśnieniowego.
lub na
substancję
pomocniczą.
nadciśnienie
tętnicze lub
i dzieci w wieku
powyżej 12
lat. Przeciwwskazania:
na substancję
odpowiedzialny:
McNeil Healthcare
(Ireland)
Limited.
PL-SU-2100097
Nie stosować
ciężka
chorobau pacjentów
wieńcowa.przyjmujących
Nie stosować ufurazolidon.
pacjentów,Podmiot
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.
PL-SU-2100097
Nie stosować u pacjentów przyjmujących furazolidon. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.
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29

Theraflu Zatoki**

Otrivin
Oddychaj Czysto

49*

cena za opakowanie

21

99*

99*

cena za 100 ml = 29,99 zł

leczenie dolegliwości związanych
z chorobami zatok,
14 saszetek

aerozol do nosa,
100 ml

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

** 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
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DOMOWA APTECZKA

29

cena za opakowanie

14

Lactocontrol

Polprazol Max**

49*

99*

cena za opakowanie

pomaga w trawieniu
laktozy z mleka,
30 tabl.

objawowe leczenie zgagi
i refluksu,
14 kaps.

SUPLEMENT DIETY

POLPRAZOL 20 mg x 14 kaps. Polprazol MAX. Skład i postać: Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze
o znanym działaniu: sacharoza, sód, erytrozyna (E127). Każda kapsułka zawiera 80,02 mg sacharozy i mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy
lek uznaje się za „wolny od sodu” oraz erytrozynę (E127). Wskazania: Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowoprzełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione
benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie
należy podawać jednocześnie z nelfinawirem. 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; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. ChPL:
2018.12.28.

Siła
Siłanatury
naturyiinauki
nauki
*

cena za opakowanie
cena za opakowanie
®
®

*

Iberogast 20 ml
Iberogast 20 ml

*

cena za 100 ml = od *
89,99

cena za opakowanie
cena za opakowanie
®
®

Iberogast 50 ml
Iberogast
50 ml
płyn
doustny,

XX
XX

*
XX
XX*

20-100 ml

cena za opakowanie
cena za opakowanie
®
®

Iberogast 100 ml
Iberogast 100 ml

Iberogast® to lek, który
Iberogast®
lek, który
czerpie
z mocy to
9 wyciągów
czerpie
z mocy 9Zioła
wyciągów
roślin
leczniczych.
te
roślin leczniczych.
Zioławiele
te
współdziałając,
łagodzą
współdziałając,
łagodzą
czynnościowych dolegliwościwiele
czynnościowych
dolegliwości
żołądkowo-jelitowych:
żołądkowo-jelitowych:
• bóle
i skurcze brzucha
• bóle i pełności
skurcze brzucha
• uczucie
• uczuciei gazy
pełności
• wzdęcia
•
wzdęcia
i gazy
• zgaga i nudności
• zgaga
i nudności
Posiada
przebadaną
Posiada przebadaną
skuteczność
w leczeniu
skuteczność w(Dyspepsji)
leczeniu
Niestrawności
Niestrawności
(Dyspepsji)
Czynnościowej oraz
Zespołu
Czynnościowej
Jelita
Drażliwego.oraz Zespołu
Jelita Drażliwego.

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z moIberogast®,
doustny, produkt
produktczynnościowa
ziołowy. Wskazania:
zaburzeń czynnościowych
związanych
motoryką
przewodupłyn
pokarmowego,
takichzłożony,
jak dyspepsja
czy zespółLeczenie
jelita nadwrażliwego.
Zaburzenia te
objawiajązsię
torykądolegliwościami
przewodu pokarmowego,
takich
jakbrzusznej
dyspepsjai jelit,
czynnościowa
czy zespół
jelitapełności,
nadwrażliwego.
Zaburzenia
te objawiają
głównie
skurczowymi
jamy
bólem brzucha,
uczuciem
wzdęciami,
nudnościami
i zgagą.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
Nadwrażliwość
na którykolwiek
ze składników
Dzieciprzez
poniżej
6 lat.URPLWMiPB.
Podmiot odpowiedzialny:
Sp.Przeciwwskazania:
z o.o., Al. Jerozolimskie
158, 02-326 Warszawa.
Pozwolenie
nr 10487leku.
wydane
Prezesa
V5/07.2018/KH Bayer
Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V5/07.2018/KH
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L.PL.MKT.11.2018.7054
L.PL.MKT.11.2018.7054
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XXXXXX 99*
od 25
XX
XX
XX
XX
Iberogast**

99*

cena za opakowanie

Ibuprom Max
Sprint**

HAMUJE
I LECZY BIEGUNKĘ
Dla dorosłych i dzieci powyżej 2 lat

14

99*

cena za opakowanie

smecta®**
proszek w saszetkach, smak pomarańczowo-waniliowy, 3g, 10 szt. Lek OTC.

SMECTA®, Diosmectite, 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu w postaci glinokrzemianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glukoza, sacharoza.
1 saszetka zawiera 0,679 g glukozy i 0,27 g sacharozy. Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania do stosowania:
leczenie ostrej biegunki u dzieci w wieku powyżej 2 lat w połączeniu ze stosowaniem doustnego płynu nawadniającego oraz ostrej biegunki
u dorosłych, leczenie objawowe przewlekłej biegunki czynnościowej u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub
na którąkolwiek substancję pomocniczą (glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat pomarańczowy, aromat waniliowy). Podmiot
odpowiedzialny: IPSEN Consumer HealthCare, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Numer pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu wydanego przez MZ: R/0538 Data ostatniej aktualizacji: listopad 2019 r. SCA-PL-000278
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99*

cena za 100 g = 33,33 zł

Voltaren Max **

lek przeciwbólowy, przeciwzapalny,
przeciwgorączkowy,
20 kaps.

lek przeciwbólowy,
przeciwzapalny,
przeciwobrzękowy,
120 g

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

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.

** 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
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15

99*

cena za opakowanie

cena za opakowanie

NO-SPA**

Tantum Rosa**

lek przeciwbólowy,
20 tabl.

proszek do sporządzania 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.
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49*

NO-SPA, 40 mg tabletki; Skład: każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny (Drotaverini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna
52,0 mg. Wskazania do stosowania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego,
zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa,
kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie
i z pożądanym skutkiem: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit,
zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.
Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca. Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
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99

*

99*

cena za opakowanie

Pueria Uno
60 kaps.

cena za opakowanie
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Biotynox
Forte**

uzupełnia niedobory
biotyny,
30 tabl.

99*

cena za opakowanie

Pueria Duo
90 kaps.

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

SUPLEMENT DIETY
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Canesten®
1 kapsułka
dopochwowa,
miękka

Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka.1 kapsułka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu oraz substancje pomocnicze.
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mg,230,8
tabletki
powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 230,8 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Glycine max L. semen (nasion soi) (100 – 400 : 1), co odpowiada 60 mg
® mg,
®
Forte
Soyfem
Fortetabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 230,8 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Glycine max L. semen (nasion soi) (100 – 400 : 1), co odpowiada 60 mg Wskazania: infekcje pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyzespołu
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Podmiot
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Sp.
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wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. +48 22 5723500,
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jak:nauderzenia
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olej
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orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.
orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.
www.bayer.com.pl. V2/16.12.2019/KR
L.PL.MKT.09.2020.7748

** 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
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cena za 100 g = 14,00 zł

2

Atoperal Baby Plus

Cholinex

99*

99*

cena za opakowanie

lizak działa kojąco na gardło i krtań,
bez cukru, smak malinowy

krochmal do kąpieli,
250 g

SUPLEMENT DIETY

Wsparcie mikroflory,
bez zbędnych
dodatków
Wsparcie
mikroflory,
bez zbędnych dodatków

XX
XX
37

XX*
99
XX* *

Katar w prezencie?
Wybierz Sudafed® DEX dla dzieci
odblokowuje nos
przyspiesza gojenie1

**
**

Dicoflor® Baby

cenaza
za opakowanie
100 ml = 759,80 zł
cena

Krople

Dicoflor® Baby
Krople

chroni1
bez konserwantów
L.PL.MKT.01.2021.7959
L.PL.MKT.01.2021.7959

cena za opakowanie

** Goldin BR et al. Survival of Lactobacillus Species (Strain GG) in Human Gastrointestinal Tract. Digestive Diseases and Sciences, Vol. 37, No. 1 (January
1992), pp. 121-128. Dicoflor® krople to suplement diety w postaci zawiesiny, zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, które wzbogacają mikroflorę jelitową. Zawartość żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG: 1 mld w kropli***. Przeznaczony dla: niemowląt i dzieci oraz
**osób
Goldin
BR et al.***Survival
of Lactobacillus
Species (Strain GG)
in Human
Gastrointestinal
Digestive
Diseases andwarunków
Sciences, Vol.
37, No. 1 (January
starszych.
Niniejsza
wartość jest gwarantowana
do końca
okresu
ważności podTract.
warunkiem
przestrzegania
przechowywania.
Dys1992),
pp. 121-128.
to suplement
diety wWarszawa,
postaci zawiesiny,
żywewww.bayer.com.pl
kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, któtrybutor:
Bayer Sp.Dicoflor®
z o.o., Al.krople
Jerozolimskie
158, 02-326
tel. (22)zawierający
5723500, faxliofilizowane
(22) 5723555,
T DIETY
re wzbogacają mikroflorę jelitową. Zawartość żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG: 1 mld w kropli***. Przeznaczony dla:SUPLEMEN
niemowląt i dzieci
oraz
osób starszych. *** Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania. Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl
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49*

cena za 100 ml = 264,90 zł

Sudafed Xylospray DEX dla dzieci**
aerozol do nosa
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

SUPLEMEN T DIETY

DZIAŁA PRZECIWBÓLOWO
I PRZECIWGORĄCZKOWO
Zwalcza gorączkę podczas
przeziębienia i grypy

23

Dla dzieci od 6. roku życia
Pomaga w walce z bólem

Calpol 6 Plus

**

250 mg/5 ml, zawiesina doustna

29

99*

cena za opakowanie

99*

cena za 100 ml = 29,99 zł

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

Wiaterek

kateter rektalny
dla niemowląt na kolkę,
5 szt.
Wiaterek kateter rektalny jest bezpiecznym wyrobem medycznym przeznaczonym do usuwania gazów z układu
wydalniczego niemowląt. Pomaga uniknąć stosowania preparatów farmaceutycznych. Błyskawicznie przynosi
ulgę przy gazach i kolce. Może być stosowany już od pierwszych dni życia.

** 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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85

Gold Omega 3
D3+K2

Centrum On

99*

cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

kompleks witaminowy
dla mężczyzn,
90 tabl.

wspomaga kości
i wzmocnienie odporności organizmu,
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY
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99*

cena za opakowanie

99*

cena za 100 ml = 83,32 zł

Magnefar B6
forte**

Loxon Max**

leczenie łysienia androgenowego
u kobiet i mężczyzn,
60 ml

leczenie niedoboru magnezu,
60 tabl.
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.

LOXON MAX, 50 mg/ml, płyn na skórę. Skład: 1 ml płynu na skórę zawiera 50 mg minoksydylu (Minoxidilum). Substancja pomocnicza o znanym
działaniu: glikol propylenowy, etanol 96%. Wskazania do stosowania: Leczenie łysienia androgenowego u kobiet i mężczyzn w wieku 18-65
lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów z leczonym i nieleczonym
nadciśnieniem tętniczym, w przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty włosów, jeżeli utrata włosów związana jest z ciężkimi chorobami, takimi jak
zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, utrata włosów z pewnej powierzchni skóry z powodu stanu zapalnego skóry głowy lub innych chorób,
gdy skóra głowy jest ogolona lub zmieniona chorobowo (np. łuszczyca, stan zapalny, skóra głowy jest zaczerwieniona, podrażniona, lub bolesna),
u pacjentów, którzy stosują opatrunki okluzyjne lub stosują miejscowo inne produkty lecznicze. Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o.

29

cena za opakowanie

39

Melatonina 5 mg**

Biostymina**

Substancja czynna: Melatonina. Dawka: 5 mg. Postać: Tabletki powlekane.Wskazania: Lek Melatonina Lek-am stosowany jest wspomagająco
w zaburzeniach związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową, także w zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów
niewidomych. Przeciwwskazania: Uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub
laktacji. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

BIOSTYMINA®, 1 ml, płyn doustny. Substancja czynna: 1 ml płynu zawiera 1 ml wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens
folii recentis extractum fluidum) (1:4). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda. Postać farmaceutyczna: Płyn doustny. Wskazania do stosowania: Tradycyjnie do
stosowania w infekcjach górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym. Pomocniczo w nawracających zakażenia górnych dróg oddechowych
i innych, rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub
którykolwiek ze składników leku. Uczulenie na preparat, postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji.
Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

99*

99*

cena za opakowanie

tabletki poprawiające jakość snu,
30 szt.

stymuluje układ immunologiczny,
wzmacniając odporność organizmu
na zakażenia bakteryjne i wirusowe,
10 x 1 ml

** 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
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78

cena za 100 g = 68,73 zł

42

L-Karnityna
500 forte plus

Nurofen mięśnie
i stawy**

99*

99*

cena za opakowanie

plastry lecznicze przeciwbólowe
i przeciwzapalne,
4 szt.

dla osób dorosłych, aktywnych
fizycznie i dbających o kondycję,
dążących do redukcji tkanki tłuszczowej,
60 kaps.

SUPLEMENT DIETY

NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY plastry lecznicze. Skład: Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum). 1 plaster leczniczy zawiera 200 mg
ibuprofenu. Wskazania: Nurofen Mięśnie i Stawy stosuje się do krótkotrwałego i objawowego leczenia miejscowego bólu stawów rąk lub nóg oraz ich
okolic, spowodowanego: ostrym naciągnięciem mięśni, zwichnięciem w wyniku łagodnych urazów. Przeciwwskazania: Kiedy nie stosować Nurofen
Mięśnie i Stawy: w przypadku uczulenia na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek ze
składników leku, jeśli w przeszłości wystąpiła u pacjenta reakcja alergiczna po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub kwasu
acetylosalicylowego, u kobiet w ostatnim trymestrze ciąży, na zranioną, zakażoną skórę, jeśli pacjent choruje na egzemę, na błonę śluzową, wargi ani oczy.
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

W walce z grzybicą stóp postaw na

66

99*

cena za opakowanie

Recigar**

Działa przeciwgrzybiczo
Leczy grzybicę oraz likwiduje
świąd
Również do stosowania
profilaktycznego*

Daktarin**

od

27

99*

cena za 100 g od 186,60 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

33

cena za 100 g = 47,84 zł

59

Corega
Super Mocny

Undofen
Krioterapia

49*

krem mocujący do protez,
70 g

99*

cena za 100 ml = 119,98 zł

leczy kurzajki, brodawki,
50 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.

10

209

229

99*

99*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

MICROLIFE NC 200
termometr bezkontaktowy

cena za 1 szt.

199

MICROLIFE A1 BASIC
ciśnieniomierz automatyczny,
naramienny

DIAGNOSTIC DM-200 IHB PLUS
ciśnieniomierz automatyczny,
naramienny

174

229

MICROLIFE MT16C2
termometr owulacyjny

MICROLIFE B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny,
naramienny

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC NC PRO
termometr bezkontaktowy
na podczerwień

154

99*

99*

26

99*

99*

cena za 1 szt.

199

99*

cena za 1 szt.

99*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC PRO MESH
inhalator siateczkowy

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

Visine® Comfort**
krople do oczu, 15 ml

30

15

99*

od

99*

cena za 100 ml = od 15,99 zł

cena za 100 ml = 206,60 zł

1. Przekrwienie oka spowodowane przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergiczne zapalenie spojówek. 2. Glicerol, Hypromeloza, Makrogol 400. 3. Od 2
do 6 lat wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym.
VISINE® COMFORT: 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania: Doraźne łagodzenie przekrwienia oka
SPP-3M-FUTURO-09.11.2020.pdf
23.12.2021
12:27
w przebiegu niezakaźnych
podrażnień oka, np. spowodowanych przez dym, kurz, wiatr,1chlorowaną
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

Płyny do soczewek
kontaktowych
100 - 300 ml

114
cena za 1 szt.

124

90

FUTURO SPORT
stabilizator stawu
skokowego, rozmiar
uniwersalny

FUTURO
dwustronny stabilizator
nadgarstka z szyną (czarny),
rozm. uniwersalny

FUTURO
regulowana opaska
na kolano basic sport

99*

Futuro™

99*

cena za 1 szt.

Futuro™

Futuro™ Sport Stabilizator

Futuro™ Dwustronny

99*

cena za 1 szt.

Futuro™ Dwustronny

Futuro™ Sport Stabilizator

Futuro™ Opaska

Futuro™ Opaska

stabilizująca
staw skokowy,
kolana
ze
wzmocnieniem która
Pas stabilizujący
kręgosłup,się
Miękki Kołnierz
szyjny,
stabilizator
nadgarstka wskazania,
stabilizator nadgarstka przeciwwskazania,
stawu skokowego,
na kolano,
** Przed
użyciem
zapoznaj
zrzepki,
ulotką,
zawiera
dane
dotyczące
działań
beżowa
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 M, L
rozmiar S, M, L
rozmiar uniwersalny
rozmiar regulowany
rozmiar S, M, L
rozmiar regulowany
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

health-watch.pl
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31

99*

cena za 100 ml = 213,27 zł

99*

Tantum Verde**
atomizer,
15 ml

cena za 100 ml = 73,30 zł

Tantum Verde**

aerozol,
30 ml

21

99*

cena za opakowanie

Tantum Verde**
pastylki

TANTUM VERDE smak miętowy, Benzydamini hydrochloridum 3mg, pastylki twarde. Dwuwklęsłe pastylki koloru zielonego o smaku miętowym. Tantum Verde smak cytrynowy, Benzydamini hydrochloridum3mg,
pastylki twarde. Dwuwklęsłe pastylki koloru żółtego o smaku cytrynowym. Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy, Benzydamini hydrochloridum 3mg, pastylki twarde. Dwuwklęsłe pastylki koloru żółtopomarańczowego o smaku miodowo-pomarańczowym. Tantum Verde smak eukaliptusowy, Benzydamini hydrochloridum 3mg, pastylki twarde. Dwuwklęsłe pastylki koloru ciemnozielonego o smaku eukaliptusowym.
Wskazania: Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Tantum Verde smak miętowy i Tantum Verde smak cytrynowy jest przeciwwskazany u pacjentów z fenyloketonurią (ze względu na zawartość aspartamu). Podmiot odpowiedzialny:Aziende
Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy. Tantum Verde, 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. Tantum Verde Forte,
3 mg/ ml, Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj.
w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji. Tantum Verde Forte stosuje się też
w zapaleniu krtani. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny:Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale
Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.

37

cena za 100 g = 75,98 zł

13

Fenistil**

Apap**

FENISTIL 0,1% 50 G ŻEL. 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

APAP 500 mg x 24 tabl. Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane . Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy (np. bóle migrenowe),
menstruacyjne, nerwobóle, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła. Gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na
paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: USP Pharmacia, Sp. z o.o.

99*

żel łagodzący
ukąszenia owadów,
50 g

49*

cena za opakowanie

lek przeciwbólowy,
przeciwgorączkowy,
24 tabl.

** 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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