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99*

cena za 100 g = 96,63 zł

Fenistil**
lek przeciwhistaminowy łagodzący:
ukąszenia owadów, pokrzywkę,
oparzenia słoneczne,
30 g

23

cena za opakowanie

cena za 100 g = 2559,60 zł

21

Ibuprom Zatoki**

Undofen Amorolfina**

Trilac Lady

49*

lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy,
przeciwzapalny, 24 tabl.

63

99*

lakier na grzybicę paznokci,
2,5 ml

99*

cena za opakowanie

doustny synbiotyk
ginekologiczny, 10 kaps.

SUPLEMENT DIETY

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

LETNIA APTECZKA

19

cena za opakowanie

cena za opakowanie

29

Urofuraginum Max**

Itami**

Forlax**

35

LIOTON 1000 ULGA W PROBLEMACH ŻYLNYCH

99*

leczenie zakażenia dolnych dróg
moczowych, 30 tabl.

49*

cena za 100 g = 70,98 zł

71

99*

plastry przeciwbólowe,
10 szt.

99*

cena za opakowanie

leczenie objawowe zaparć u dorosłych
oraz u dzieci w wieku od 8 lat,
20 sasz.

Żylaki, zapalenie żył, stłuczenia i masywne sińce nie tylko powodują dyskomfort,
a nawet ból, ale także nieestetycznie wyglądają. Ukrywanie nóg pod grubymi
rajstopami i długimi spodniami to rozwiązanie, które sprawdza się tylko zimą.
Niestety, problemy z żyłami doskwierają przez cały rok. Ulgę w bólu i przyspieszenie
wchłaniania się krwiaków przynosi heparyna stosowana w postaci żelu. Już sama
formuła sprawia, że preparat przynosi ulgę, a substancja czynna, rozpuszczając
zakrzepy i zapobiegając powstawaniu nowych, skutecznie łagodzi objawy chorób żył.

Lioton 1000**

zmniejsza uczucie ciężkich nóg,
wzmacnia naczynia krwionośne,
50 g

21

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

cena za opakowanie

15

Ketonal®
Active**

żel na stłuczenia i obrzęki,
75 g

99*

lek przeciwbólowy,
20 tabl.

49*

cena za 100 g = 20,65 zł

Altacet**

od

26

99*

cena za opakowanie

Nexcare™
ColdHot Therapy

kompresy lecznicze do stosowania
na zimno lub ciepło, różne rodzaje, 1 szt.

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. FORLAX 10 g, Macrogolum 4000, Makrogol 4000 - 10,00 g na saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego, saszetki. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe zaparć u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 8 lat. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien stwierdzić, czy przyczyną zaparcia nie są zaburzenia organiczne. Forlax l0 g powinien stanowić
jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo do leczenia zaparcia odpowiednim trybem życia i dietą. U dzieci leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 miesiące. Jeżeli pomimo zastosowania diety objawy utrzymują się, należy ustalić przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazania: ciężka choroba zapalna jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub
toksyczne rozszerzenie okrężnicy; perforacja przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego; niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności mechanicznej jelit lub objawowe zwężenie jelit; ból brzucha o nieustalonej przyczynie; nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: IPSEN Consumer HealthCare, 65 Quai Georges Gorse,
92100 Boulogne Billancourt, Francja. Informacji o leku udziela: Ipsen Poland Sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. ITAMI® 140 mg, plaster leczniczy. Skład jakościowy i ilościowy: każdy plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 ChPL. Postać farmaceutyczna: plaster leczniczy. Itami® to białe plastry samoprzylepne
o wymiarach 10x14 cm, których jedna strona jest wykonana z włókniny, natomiast druga z papieru. Wskazania do stosowania: leczenie krótkotrwałe (nie dłużej niż 7 dni). Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL; u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u pacjentów, u których podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa; u pacjentów z czynną chorobą
wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; stosowanie na uszkodzoną skórę, niezależnie od rodzaju zmiany: wysiękowe zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub rany; ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny posiadający zezwolenie na dopuszczenie do obrotu: Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano, Terme (Padova), Włochy. Informacji udziela: STADA Poland Sp. z o.o., ul.
Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa. UROFURAGINUM MAX 30 SZT. tabletki do stosowania w zakażeniu dróg moczowych 30 szt. 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. 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 KETONAL® ACTIVE Postać: kapsułki twarde, 50mg. Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie

** 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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LETNIA APTECZKA

29

cena za opakowanie

44

cena za 100 g = 22,50 zł

14

Lactocontrol

Colon C

Polprazol Max**

49*

wspomaga trawienie laktozy,
30 tabl.

99*

cena za opakowanie

wspomaga pracę jelit,
200 g + 50 g
SUPLEMENT DIETY

99*

reguluje wydzielanie kwasu żołądkowego,
14 kaps.
SUPLEMENT DIETY

AKTYWNE LATO Z BENGAY
Czy istnieje recepta na zachowanie letniej energii podczas okresu wakacyjnego?
Tak: być aktywnym! Sport to najlepsza metoda na nudę. Poza zastrzykiem
endorfin aktywność fizyczna wzmacnia także nasz układ odpornościowy, który
odezwie się jesienią. Warto jednak pamiętać, że nawet podczas amatorskiego
uprawiania sportu mogą zdarzyć się przeciążenia, czy kontuzje. W takiej sytuacji
niezastąpiona będzie maść przeciwbólowa zawierająca chłodzący mentol
i przeciwzapalny salicylan metylu. Skutecznie uśmierzy ból i przyspieszy proces
gojenia, co w mgnieniu oka pozwoli nam wrócić do formy!

25

99*

cena za 100 g = 51,98 zł

Bengay**

maść o działaniu przeciwbólowym
i przeciwzapalnym,
50 g

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

17

49

cena za 100 g = 349,80 zł

Maxibiotic**

stosowana przy drobnych ranach
(otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzeniach,
owrzodzeniach skóry, 5 g

27

cena za 100 ml = 11,00 zł

73

Alugastrin**

Heviran Comfort Max**

49*

powoduje zobojętnienie nadmiaru
kwasu solnego w żołądku,
250 ml

99*

cena za opakowanie

zapobieganie nawrotom opryszczki,
60 tabl.

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. 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, www.sandoz.pl. 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 żołądkowo-przełykowego (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. HEVIRAN® COMFORT MAX. Skład i postać: 1 tabletka zawiera 400 mg acyklowiru. Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. Wskazania: Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości
rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku nr: 18428 wydane przez MZ; www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.04. MAXI BIOTIC maść stosowana przy
drobnych ranach (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzeniach, owrzodzeniach skóry 5 g. Substancja Czynna: neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracyna cynkowa. Dawka: (5 mg + 5000 j.m. + 400 j.m.)/g Postać: Maść. Wskazania: Produkt leczniczy Maxibiotic stosuje się przy drobnych ranach (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzeniach, owrzodzeniach skóry. Przeciwwskazania: Nie należy stosować
preparatu: w nadwrażliwości na substancje czynne, tj. neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę cynkową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w przypadku zaburzeń słuchu, do oczu, na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia, duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krążenia ogólnego i wywoływania
ogólnoustrojowych działań niepożądanych (ototoksyczność, nefrotoksyczność), u dzieci w wieku do 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów BENGAY MAŚĆ PRZECIWBÓLOWA 50 G. 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. Wskazania: Maść przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów
i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. ALUGASTRIN,
1,02 g/15 ml, zawiesina doustna; Alugastrin, 340 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład zawiesiny: Każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g dihydroksyglinowo-sodowego węglanu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Skład tabletki: Każda tabletka zawiera 340 mg dihydroksyglinowo-sodowego węglanu. Wskazania: Objawowo:
w nadkwaśności soku żołądkowego, w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne), w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź 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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ALERGIA

cena za 100 ml = 159,93 zł
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Otrivin Allergy**

Fenistil**

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

FENISTIL 1 mg/ml, krople doustne, roztwór. Jeden ml roztworu (20 kropli) zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas). Substancje pomocnicze
o znanym działaniu: kwas benzoesowy i glikol propylenowy. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe chorób alergicznych: - skóry: pokrzywka, świąd
w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego, - układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej
nosa sezonowe (katar sienny) i alergiczne. Produkt stosowany jest w leczeniu objawowym alergii pokarmowych oraz polekowych, jak również: łagodzi świąd
towarzyszący chorobom zakaźnym (np. ospie). Może być stosowany wcelu łagodzenia objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz w zapobieganiu
reakcjom alergicznym występującym podczas leczenia odczulającego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Noworodki do ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie urodzone. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Sp. z o.o. v.VIII.2021

99*

aerozol do nosa zmniejszający
przekrwienie błony śluzowej nosa, 15 ml

12

99*

99*

cena za 100 ml = 194,95 zł

krople doustne łagodzące
objawy alergii,
20 ml

34

99*

cena za opakowanie

cena za opakowanie

Allegra**

lek przeciwalergiczny,
10 tabl.

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

10

99*

cena za opakowanie

24

99*

cena za 100 ml = 41,65 zł

Aleric Deslo
Active**

lek przeciwalergiczny,
roztwór doustny,
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.

** 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 / ODPORNOŚĆ
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Theraflu Zatoki**

Otrivin Katar
i Zatoki**

99*

49*

cena za 100 ml = 27,99 zł

cena za opakowanie

leczenie dolegliwości związanych
z chorobami zatok,
14 sasz.

udrożnia zatkany nos, aerozol,
10 ml

THERAFLU ZATOKI 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.

OTRIVIN KATAR I ZATOKI 0,1% 10 ML aerozol do nosa, roztwór. Skład: Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania do
stosowania: Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej
jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Produkt ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin Katar i Zatoki jest
przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować u
pacjentów po zabiegu przezklinowego usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem
przesączania. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Sp. z o.o

27

cena za 100 ml = 93,30 zł

28

Gardimax Lemon**

Dexapico**

GARDIMAX LEMON 30 ML. Skład: 1 dawka aerozolu zawiera 0,18 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny i 0,04 mg chlorowodorku lidokainy. Wskazania:
Gardimax medica spray lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem
w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo
znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 30. miesiąca życia. Podmiot odpowiedzialny:
TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., Bankowa 4, 44-100 Gliwice

DEXAPICO. Skład i postać: Skład na 100g: Dextromethorphani hydrobromidum 0,10 g, Tiliae inflorescentiae extractum aquosum (1:5) 25 g. W 5 ml syropu
zawarte jest 6,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Syrop. Wskazania: W stanach męczącego suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego
z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku, kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa,
ciężkie schorzenia wątroby, jednoczesne przyjmowanie inhibitorów MAO. Nie stosować jednocześnie z lekami mukolitycznymi i inhibitorami MAO. Nie
stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. U dzieci od 2 do 12 lat stosować tylko w razie wyraźnej konieczności. Podmiot odpowiedzialny: Herbapol - Lublin 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: 2013.02.01.

99*

99*

cena za 100 ml = 25,21 zł

spray do gardła,
30 ml

syrop przeciwkaszlowy,
115 ml

Bo na grypę szkoda czasu!

XX
43

cenaza
za opakowanie
opakowanie
cena

Tabcin® Trend**
24 kapsułki

L.PL.MKT.10.2019.7411

99
XX* *

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

21

99*

cena za opakowanie

Tantum
Verde**

lek na ból gardła,
20 past. do ssania

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

** 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
Szybka ulga od zgagi i niestrawności
Szybka ulga od zgagi i niestrawności

XX
49
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cena za opakowanie

*

cena za opakowanie
cena za opakowanie

Rennie®
48 tabletek

**

48 tabletek

L.PL.MKT.01.2017.4642

cena za opakowanie

Rennie® **

Rennie® Antacidum
1 tabletka- do
ssaniadozawiera
680 mg680wapnia
węglanu
i 80mgmg
magnezu
węglanu
ciężkiego
Rennie® -Antacidum
1 tabletka
ssania zawiera
mg wapnia
węglanu(272
(272mg
mg wapnia)
wapnia) i 80
magnezu
węglanu
ciężkiego
oraz sub-oraz substancje pomocnicze.
do objawowego
leczenialeczenia
dolegliwości
związanych
soku
żołądkowego,
jak:niezgaga, niestancjeWskazania:
pomocnicze. Wskazania:
do objawowego
dolegliwości
związanychzznadkwaśnością
nadkwaśnością soku
żołądkowego,
takich takich
jak: zgaga,
strawność,
wzdęcia,uczucie
nudności,
uczucie pełności
lub ciężkości
w nadbrzuszu,
odbijanie.Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
na substancje
czynne czynne
strawność, wzdęcia,
nudności,
pełności
lub ciężkości
w nadbrzuszu,
odbijanie.
Nadwrażliwość
na substancje
lub na substancję
którąkolwiek pomocniczą,
substancję pomocniczą,
ciężka niewydolność
nerek,
hiperkalcemia i/lub
i/lub stany
hiperkalcemię,
kamica kamica
nerkowa nerkowa
lub na którąkolwiek
ciężka niewydolność
nerek,
hiperkalcemia
stanypowodujące
powodujące
hiperkalcemię,
z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
z kamieniami zawierającymi
osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK
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Działa przeciwbiegunkowo po 1 dawce*
LeczyDziała
objawy
biegunki w zespolepo
jelita
drażliwego.**
Działaprzeciwbiegunkowo
przeciwbiegunkowo
po11dawce*
dawce*
Leczy
objawy
biegunki
w
zespole
jelita
Leczy objawy biegunki w zespole jelitadrażliwego.**
drażliwego.**

* pojedyncza dawka 4 mg (2 tabletki) ** u osób dorosłych po uprzednim zdiagnozowaniu choroby przez lekarza
IMODIUM INSTANT Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania Produkt Imodium Instant jest
* pojedyncza
4 mg (2 tabletki)
u osób
dorosłych biegunki,
po uprzednim
zdiagnozowaniu
lekarza
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- objawowym
leczeniu**
ostrej
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ostrych przez
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przez lekarza
IMODIUM
INSTANT
Jedna
tabletka
ulegająca
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w jamie
ustnejtej
zawiera
2 mg
loperamidu
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Instant
jest
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(od418
roku
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jelita krętego
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lekiem
Imodiumzapaleniem
Instant
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Podmiot iodpowiedzialny:
z
rzekomobłoniastym
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jelit,
związanym
z
podawaniem
antybiotyków
o
szerokim
zakresie
działania.
Nie
stosować
w
przypadkach,
w
których
należy
unikać
zwolnienia
perystaltyki
jelit.
Leczenie
przerwać
w
przypadku
wystąpienia
zaparcia,
wzdęcia
brzucha
lub
niedrożności
jelit.
Leczenie
biegunki
McNeil Healthcare (Ireland) Limited.
MAT/6901/04/2019
należy
unikać zwolnienia
jelit. Leczenie
w przypadku
wystąpienia
zaparcia,
wzdęcia
brzucha
lub niedrożności
jelit.odpowiedzialny:
Leczenie biegunki
lekiem
Imodium
Instant jest perystaltyki
wyłącznie objawowe.
Gdyprzerwać
możliwe jest
ustalenie etiologii,
należy
zastosować
leczenie
przyczynowe.
Podmiot
lekiem
Imodium(Ireland)
Instant jest
wyłącznie objawowe. Gdy możliwe jest ustalenie etiologii, należy zastosować leczenie przyczynowe. Podmiot
odpowiedzialny:
McNeil
Healthcare
Limited.
MAT/6901/04/2019
McNeil Healthcare (Ireland) Limited.
MAT/6901/04/2019
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Xenna**

Aulindol**

XENNA 20 TOR. Sennae folium 0,9-1,1 g, co odpowiada 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B. Zioła do zaparzania w saszetkach.
Wskazania do stosowania: Zioła przeczyszczające do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć. Xenna jest wskazana o stosowania u dorosłych i młodzieży
powyżej 12 roku życia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną. Zwężenie i niedrożność jelit, atonia jelit, ostre stany zapalne w jamie brzusznej
(np. zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej. Stany odwodnienia
z towarzyszącą utratą elektrolitów. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.

AULINDOL. Skład:1 g żelu zawiera: substancja czynna: nimesulid 30 mg. Wskazania: Lek AulinDol stosuje się w celu łagodzenia bólu i obrzęków
spowodowanych: skręceniami, urazami ścięgien zwanymi „ostrymi urazowymi zapaleniami ścięgien”. Przeciwwskazania: Uczulenie na substancję
czynną (nimesulid) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inne leki z grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NPLZ). Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny Angelini Pharma Polska Sp.
z o.o. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

99*

zioła przeciw zaparciom,
20 sasz.

19

49*

cena za 100 g = 42,98 zł

leczenie bólu związanego
ze skręceniami stawów
i z ostrym urazowym
zapaleniem ścięgien,
50 g

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

39

99*

cena za 100 g = 40,99 zł

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

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

10

79

99*

cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

Olimp
kwas foliowy

Biotebal Max**
stosuje się w leczeniu
niedoboru biotyny,
60 tabl.

dla kobiet planujących ciążę,
w ciąży i karmiących piersią,
30 tabl.

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

NOWEJ GENERACJI

SUPLEMENT DIETY

Na pierwsze objawy i nawracające infekcje układu moczowego

NOWEJ
NOWEJ GENERACJI
GENERACJI
Na
Na pierwsze
pierwsze objawy
objawy ii nawracające
nawracające infekcje
infekcje układu
układu moczowego
moczowego

16

99*

64

cena za opakowanie

Vemonis
Femi**

cena za opakowanie

Femannose® N

lek przeciwbólowy i przeciwrozkurczowy,
12 tabl.
VEMONIS FEMI (Metamizolum natricum; Coffeinum; Drotaverini hydrochloridum). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg metamizolu sodu
(Metamizolum natricum) w postaci metamizolu sodowego jednowodnego, 60 mg kofeiny (Coffeinum) oraz 40 mg drotaweryny chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum).
Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Vemonis Femi jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych do objawowego
leczenia: – bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu; – bólów związanych ze stanami skurczowymi mięśni gładkich: – układu moczowo – płciowego (kolka nerkowa,
bolesne miesiączkowanie), – przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), – dróg żółciowych (zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przewodów
żółciowych), gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na metamizol, kofeinę, drotawerynę, pochodne pirazolonu (np.
fenazon, propyfenazon) i pirazolidyny (np. fenylobutazon, oksyfenbutazon) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pełnej Charakterytyce Produktu Leczniczego;
Granulocytopenia (<1500 neutrofili/mm3), leukopenia; Zaburzone funkcjonowanie szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatycznym); Zaburzenia układu krwiotwórczego;
Astma lub nietolerancja występujące po stosowaniu leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacyna czy naproksen, w
wywiadzie, objawiające się np. skurczem oskrzeli, pokrzywką, katarem, obrzękiem naczynioruchowym; Ciężka niewydolność nerek lub wątroby; Ciężka niewydolność serca; Blok
przedsionkowo-komorowy II i III stopnia; Porfiria; Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; Niedokrwistość; Wiek poniżej 18 lat; Ciąża i karmienie piersią – produkt jest
przeciwskazany w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów.”

75

99*

99*

14 saszetek

1. Kranjcec B. i inni „D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial”; World J. Urol. (2014)32:79-84

Femannose®
Femannose® N
N
14
14saszetek
saszetek

1. Kranjcec B. i inni „D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial”; World J. Urol. (2014)32:79-84
1. Kranjcec B. i inni „D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial”; World J. Urol. (2014)32:79-84
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cena za opakowanie

99*

cena za opakowanie

Centrum ONA

Duo-Fem

kompleks witaminowy
dla kobiet,
90 tabl.

łagodzi uciążliwe
objawy menopauzy,
56 tabl.

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

18

cena za opakowanie

37

Fiorda Junior

Dentosept A®Mini

99*

99*

cena za 100 ml = 126,63 zł

pastylki na podrażnione
gardło i krtań,
smak malinowy,
15 szt.

SUPLEMENT DIETY

przeznaczony dla dzieci
do pielęgnacji błony śluzowej
dziąseł w trakcie wyrzynania się
ząbków, a także w celu nawilżania
dziąseł w trakcie noszenia
aparatów ortodontycznych,
30 ml

ŁAGODZI OBJAWY PRZEZIĘBIENIA

®

Odblokowuje nos

od

22

99*

Zmniejsza ilość wydzieliny
Łagodzi suchy kaszel

cena za 100 ml od 57,48 zł
Nazwa produktu leczniczego: Pedicetamol®, paracetamol
paracetamol powinien być podawany wyłącznie z zaleceń lekarza.
leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Actifed**

syrop na kaszel

22

99*

cena za 100 ml = 22,99 zł

5 ml syropu zawiera 1,25 mg triprolidyny chlorowodorku, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku oraz 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku. Wskazania:
Łagodzenie objawów towarzyszących stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, w których korzystne jest podanie leku zmniejszającego przekrwienie błony
śluzowej nosa, antagonisty receptora histaminowego H1 oraz leku przeciwkaszlowego. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat.Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u
pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny
i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego. Istnieje ryzyko wystąpienia syndromu
serotoninowego podczas stosowania razem z dekstrometorfanem. Nie stosować u pacjentów przyjmujących furazolidon. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot
odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.
PL-MU-2100003

19

99*

cena za 100 ml = 16,66 zł

od

31

99

*

cena za 100 ml od 13,75 zł

Atoperal Baby Plus
emulsja do kąpieli,
200 ml, 400 ml

Nosonek

hipertoniczny spray do nosa,
120 ml

34

99*

cena za 100 ml = 233,27 zł

Nosonek

spray do nosa z olejem sezamowym,
15 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.

8

50

cena za opakowanie
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Therm Line
Fast

Chela Mag B6
Cardio

99*

49*

cena za opakowanie

wspomaga metabolizm,
60 tabl.

suplement diety zawierający
składniki wspierające pracę serca
i układu krążenia,
30 tabl.
SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Unikalny lek na zaparcia

*

Zaczyna działać już
po 5 minutach**

39 99

Działa już po 1 dawce**

Ginkofar
Forte**

Łatwa i dyskretna aplikacja**

*

Najmniejsza ilość płynu
do podania*

cena za opakowanie

wpływa na poprawę pamięci
i sprawności umysłowej,
60 tabl.

33

cena za opakowanie

*Jedyny roztwór doodbytniczy podawany w małej objętości (5 ml) wg Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z dn.05.06.2019
**ChPL Microlax. MICROLAX 5 ml roztworu doodbytniczego zawiera 4,465 g sorbitolu ciekłego (krystalizującego), 0,45 g sodu cytrynianu, 0,0645 g sodu laurylosulfooctanu 70%. Wskazania: Objawowe leczenie okresowych zaparć u osób dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję
pomocniczą. Niedrożność jelit lub ból brzucha o nieznanej etiologii. Jednoczesne leczenie żywicą kationowymienną na bazie sulfonianu polistyrenu wapnia lub sodu.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.
MAT/7720/01/2020

GINKOFAR® FORTE Ginkgo bilobae folium extractum siccum (suchy wyciąg z Ginkgo biloba L., folium), 80 mg, tabletki powlekane. Wskazania: w celu poprawy
zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.
Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
ciąża. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

13

od

99*

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.

cena za opakowanie

59

Magvit B6**

Collaflex Duo

99*

99*

cena za opakowanie

uzupełnia niedobory
magnezu i wit. B6,
50 tabl.
MAGVIT x 50 tabl. Skład: 1 tabletka zawiera 470 mg dwuwodnego mlecznu magnezu, 5 mg witaminy B6. Wskazania: Preparat profilaktycznie stosuje
się: w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i fizycznej, w sytuacjach wywołujących stres
i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu. Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

preparat polecany jest osobom dbającym
o utrzymanie prawidłowej kondycji
chrząstki stawowej i zdrowych kości,
30 sasz.
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
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32

33

Beta Solar

Corega
Super Mocny

49*

cena za opakowanie

49*

cena za 100 g = 47,84 zł

dla osób korzystających z kąpieli
słonecznych lub solarium, w celu
uzyskania pięknej opalenizny,
30 kaps.

krem mocujący do protez,
70 g

SUPLEMENT DIETY

od

25

49*

34

Nicorette® Cool Berry**

Maxon Forte**

Nicorette® Coolmint**

99*

cena za opakowanie

aerozol do jamy ustnej, 150 dawek

cena za opakowanie

tabletki do ssania 4 mg, 20 tabletek

lek na erekcję,
4 tabl.

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC „Preparaty stosowane w uzależnieniach – palenie papierosów” dane PEX za okres MAT
10 2021. Nicorette® Cool Berry Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu.
1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie
objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia bądź ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem.
Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu
z 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. PL-NI-2100074
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-2100075

59

99*

3599

*

cena za 100 ml = 24,00 zł

Olej

cena za opakowanie

Bodymax Joy
HEALTHY Star,
HAPPY Star,

z nasion czarnuszki siewnej,
tłoczony na zimno, 250 ml

19

99*

żelki witaminowe,
60 szt.

cena za 100 ml = 8,00 zł

Olej
SUPLEMENT DIETY

z ostropestu, tłoczony na zimno, 250 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.

10

209

229

99*

cena za 1 szt.

99*

99*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

MICROLIFE NC 200
termometr bezkontaktowy

136

164

99*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC NC PRO
termometr bezkontaktowy
na podczerwień

DIAGNOSTIC DM-300 IHB
ciśnieniomierz automatyczny

DIAGNOSTIC DM-200 IHB PLUS
ciśnieniomierz automatyczny,
naramienny

34

179

154

99*

99*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

MICROLIFE A2 BASIC
ciśnieniomierz automatyczny

DIAGNOSTIC INHALATOR
zestaw do inhalacji dla dzieci

MICROLIFE NEB 200
inhalator tłokowy

29

69

49*

cena za 100 ml = 294,90 zł

cena za 1 szt.

MICROLIFE NEB 400
inhalator tłokowy

99*

Blephademodex

chusteczki do higieny powiek,
30 szt.

Zmęczone i Suche, Zaczerwienione
i Podrażnione krople do oczu,10 ml
SPP-3M-FUTURO-09.11.2020.pdf

1

23.12.2021

12:27

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

40

99*

cena za 1 szt.

Futuro Comfort
opaska na kolana
S,M,L

Futuro Comfort
opaska stawu
skokowego S,M,L

Futuro™

Futuro™ Sport Stabilizator

Hypoalergiczne chusteczki nasączone dobrze tolerowanym płynem oczyszczającym do profesjonalnej higieny
wrażliwych okolic oczu

80

49*

cena za 1 szt.

Futuro™

99*

cena za opakowanie

Vizik

53

199

99*

53

99*

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

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

Futuro™ Dwustronny

Futuro™ Dwustronny

rozmiar S, M, L

rozmiar regulowany

99*

Futuro
opaska stabilizująca
nadgarstek

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
biały Dwustronny
z szyną,
beżowy
z szyną,
czarny
czarny
Basic Sport, czarna
turo™ Sport Stabilizator biały
Futuro™ Dwustronny
Futuro™
Futuro™ czarny
Sport Stabilizator Futuro™
Opaska
Futuro™
Opaska
niepożądanych
i
dawkowanie
oraz
informacje
dotyczące
stosowania
produktu
leczniczego,
bądź
skonsultuj
się
lana ze wzmocnieniem
stabilizator
nadgarstka
stabilizator
nadgarstka
stawu
skokowego,
stabilizująca
staw
skokowy,
na
kolano,
rozmiar regulowany
rozmia S/M; L/XL
rozmiar M, L
rozmiar S, M, L
rozmiar uniwersalny
rozmiar regulowany
rozmiar S, M, L
rozmiar regulowany
epki, czarny
z szyną, beżowy
z szyną, czarny
beżowa
Basic Sport, czarna
z lekarzem
lub farmaceutą,
gdyżczarny
każdy
lek
niewłaściwie
stosowany
zagraża
Twojemu
życiu
lub
zdrowiu.
Futuro™
Futuro™
Futuro™ Sport Stabilizator
Futuro™ Dwustronny
Futuro™ Dwustronny
Futuro™ Sport Stabilizator Futuro

zmiar M, L

rozmiar S, M, L

rozmiar uniwersalny

rozmiar regulowany

Miękki Kołnierz szyjny,
biały

rozmiar regulowany

Pas stabilizujący kręgosłup,
biały

kolana ze wzmocnieniem
rzepki, czarny

health-watch.pl

rozmia S/M; L/XL

rozmiar M, L

stabilizator nadgarstka
z szyną, beżowy

rozmiar S, M, L

stabilizator nadgarstka
z szyną, czarny

rozmiar uniwersalny

stawu skokowego,
czarny

rozmiar regulowany

stabiliz
beżowa

11 rozmia

27

99*

cena za 100 ml = 27,99 zł

14

54

99*

cena za 100 ml = 36,66 zł

53

99*

cena za 100 ml = 53,99 zł

44

49*

cena za 100 ml = 44,49 zł

cena za opakowanie

11

Stoperan**

Ibuprom RR Max**

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.

IBUPROM RR 400 MG 12 TABL. Ibuprofen 400 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym i słabym
nasileniu w tym: bóle głowy, migrena, bóle zębów, bóle mięśniowo-stawowe, bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie, gorączka
w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek
substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka
i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby,
ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w III trymestrze ciąży; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

99*

lek przeciwbiegunkowy,
18 kaps.

99*

cena za opakowanie

lek przeciwbólowy,
przeciwzapalny,
przeciwgorączkowy,
12 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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