
Rennie® Antacidum**
lek na zgagę, 
48 tabl. do ssania

2349*

cena za opakowanie

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Nie lekceważ przeziębienia latem, 
skutecznie zwalczaj pierwsze objawy 

Specjalistyczny sprzęt medyczny
do stosowania w domu

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. 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. RENNIE ANTACIDUM** tabletki do ssania stosowane przy zgadze, nadkwaśności i niestrawności 48 szt. Substancja czynna: Węglan wapnia, węglan magnezu. Dawka: 680 mg + 80 mg. Postać: Tabletki do ssania. Wskazania: Do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku 
żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na węglan wapnia, węglan magnezu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia, wapniowa kamica nerkowa. 
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. ASCORVITA. Substancja czynna: Kwas askorbowy. Postać: Tabletki musujące. Dawka: 1000 mg. Wskazania: Wskazaniem do stosowania Ascorvita o smaku cytrynowym są stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania 
na witaminę C. Przeciwwskazania: u dzieci do 12 roku życia,  jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa, jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na składniki preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Natur Produkt Pharma Sp.z o.o., ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Health Watch Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Ceny zawierają podatek Vat. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego oraz właściwych przepisów prawnych. Opisy zostały przygotowane przez producentów, w związku z tym wydawca nie odpowiada za ich treść.
* Szacowana cena produktu w aptekach korzystających przy jego zakupie z usług pośrednictwa Health Watch Sp. z o.o., uwzględniająca korzyści z negocjowania ceny od dostawców przez Health Watch Sp. z o.o. Healtch Watch Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie jest pośrednikiem  
w obrocie hurtowym produktami leczniczymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanym pod numerem GIFRP00132 do Krajowego Rejestru Posredników w Obrocie Produktami Leczniczymi prowadzonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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żel przeciwbólowy i przeciwzapalny, 
120 g

Voltaren Max**

3999*

cena za 100 g = 33,33 zł 

health-watch.pl

1199*

cena za opakowanie

Ascorvita ** 
tabletki musujące uzupełniające niedobory 
witaminy C, 20 szt.

2799*

cena za 100 ml = 279,90 zł 

Otrivin Katar i Zatoki**
udrażnia nos, aerozol, 
10 ml
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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od 2849*

cena za opakowanie

Chlorchinaldin VP®**
Działa antyseptycznie

STOP INFEKCJI 
GARDŁA

Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja pomocnicza  
o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg sacharozy. Wskazania: Do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej  

czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business 
Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

1699*

cena za opakowanie

3149*

cena za opakowanie

Theraflu Zatoki** 
leczenie dolegliwości związanych  
z chorobami zatok,
14 sasz.

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.

2199*

cena za 100 ml = 73,30 zł

Tantum Verde** 
aerozol do stosowania  
w jamie ustnej, 
30 ml 

TANTUM VERDE 0,15% ATOMIZER 30 ML  Skład: 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. Wskazania: Leczenie 
objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon 
śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość  
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny:Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.  
S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.

1799*

cena za 100 ml = 17,99 zł 

Flavamed** 
syrop wykrztuśny, 
100 ml

FLAVAMED 15 mg/5 ml. SKŁAD:1 miarka (5 ml) syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu: 1 łyżka miarowa (5 ml) syropu zawiera 1,75 g sorbitolu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Syrop. Przezroczysty, bezbarwny do jasnobrązowego 
roztwór o zapachu malinowym. Wskazania do stosowania: Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających 
z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci 
w wieku od 1 do 2 lat: należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza. Podmiot Odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Berlin-
Chemie AG Glienicker Weg 12512489 Berlin, Niemcy

3599*

cena za opakowanie

GRIPEX DUO 16 TABL. Paracetamolum (paracetamol) 500 mg,Phenylephrini hydrochloridum (fenylefryny chlorowodorek) 6,1 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: doraźne 
leczenie objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, takich jak: gorączka, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, katar oraz niedrożność nosa i zatok przynosowych. 
Przeciwwskazania: Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol lub fenylefrynę albo którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu leczniczego, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, guza chromochłonnego nadnercza, jaskry z zamkniętym kątem 
przesączania, nadczynności tarczycy, rozrostu gruczołu krokowego, wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, stosowania inhibitorów 
monoaminooksygenazy MAO i w okresie 14 dni od zaprzestania ich stosowania, stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, stosowania zydowudyny, kobiet w ciąży lub w okresie 
karmienia piersią, dzieci w wieku poniżej 12 lat, choroby alkoholowej. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

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

PRZEZIĘBIENIE
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

health-watch.pl

1499*

cena za 100 ml = 14,99 zł

Bronchosol** 
syrop ułatwiający odkrztuszanie, 
100 ml

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

3899*

cena za 100 ml = 1299,67 zł

URGO 
na opryszczkę 
to leczniczy opatrunek w płynie, 
który izoluje zmienione miejsca i ogranicza 
zakażenie, skraca czas trwania opryszczki, 
zmniejsza ból, filmogel, 
3 ml

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące 
działań niepożądanych  i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 

Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wybierz 
Tabletki 
Sudafed®

2199*

cena za opakowanie

Sudafed**
udrożnia zatkany nos,  
12 tabl.

2399*

cena za opakowanie

Rutinoscorbin** 
lek stosowany w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania na wit. C, 
210 tabl. 

RUTINOSCORBIN**25 mg + 100 mg, tabletki powlekane. 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum 
ascorbicum (kwasu askorbowego). Wskazania do stosowania: w stanach niedoboru kwasu askorbowego, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na 
kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany 
do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowy lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość 
syderoblastyczna) lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare  
Sp. z o.o. v.VI.2018. CHPL/CHRSN/0035/13 WYRÓB MEDYCZNY

1. Efekt zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa zwykle utrzymuje się przez ok. 6-8h według ChPL Sudafed® Xylospray HA dla dzieci. 
Sudafed® XyloSpray HA dla dzieci: Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe 
leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, 
zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; 
pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających  
z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz 
tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot 
odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.  PL-SU-2100100

Sudafed Xylospray HA dla dzieci **

aerozol do nosa

Katar w prezencie?
Wybierz Sudafed® HA dla dzieci

odblokowuje nos
nawilża
bez konserwantów

2599*

cena za 100 ml = 259,90 zł

3449*

cena za 100 ml = 34,49 zł

Pelavo Med** 
syrop na objawy przeziębienia, 
100 ml

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

PRZEZIĘBIENIE / ODPORNOŚĆ
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ULGA W BÓLU 
SPOWODOWANYM PRZECIĄŻENIEM:

DLA DOROSŁYCH I DZIECI 
OD 12 LAT

mięśni

stawów i ścięgien

odcinka lędźwiowo - krzyżowego
 kręgosłupa

ŁAGODZI BÓL

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 Healthcare (Ireland) Limited.  PL-BNG-2100006

Bengay®**
maść przeciwbólowa

ULGA W BÓLU 
SPOWODOWANYM PRZECIĄŻENIEM:

DLA DOROSŁYCH I DZIECI 
OD 12 LAT

mięśni

stawów i ścięgien

odcinka lędźwiowo - krzyżowego
 kręgosłupa

ŁAGODZI BÓL

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 Healthcare (Ireland) Limited.  PL-BNG-2100006

Bengay®**
maść przeciwbólowa

2599*

cena za 100 g = 51,98 zł

2999*

cena za opakowanie

Melatonina 5 mg**  
tabletki poprawiające jakość snu, 
30 szt.

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.

1299*

cena za opakowanie

1499*

cena za opakowanie

Polprazol 
Max**
objawowe leczenie zgagi 
i refluksu,
14 kaps. 

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.

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 20 ml

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 50 ml

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 100 ml

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z mo-
toryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się 
głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer 
Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V5/07.2018/KH L.P
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54

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

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 20 ml

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 50 ml

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 100 ml

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z mo-
toryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się 
głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer 
Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V5/07.2018/KH L.P

L.M
KT

.11
.20

18
.70

54

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

Iberogast** 
płyn doustny, 
20-100 ml 

2599*

od
cena za 100 ml = od 81,99 

3099*

cena za opakowanie

VOLTAREN EXPRESS FORTE, Diklofenak potasu 25 mg, Kapsułki miękkie. Wskazania do stosowania: Voltaren Express Forte stosuje się w bólach mięśni, bólach 
reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle 
uogólnione, gorączka), bólu gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa żołądka 
i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego. Występujące w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane 
z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Czynna lub występująca w przeszłości nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie 
(wystąpienie dwóch lub więcej odrębnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Trzeci trymestr ciąży. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. 
Stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych. Podobnie 
jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub pochodnych kwasu acetylosalicylowego, stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane u 
pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub 
ostrego nieżytu błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Voltaren 
Express Forte**
lek przeciwbólowy i przeciwzapalny,
20 kaps.

DOMOWA APTECZKA
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

health-watch.pl

Tantum Rosa** 
proszek do sporządzania roztworu,
10 sasz.

2899*

cena za opakowanie

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.

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

2899*

cena za 100 g = 96,63 zł 

6199*

cena za opakowanie

Fenistil** 
lek przeciwhistaminowy, 
30 g 

Prenatal®Duo 
jest szczególnie polecany 
kobietom w II i III trymestrze 
ciąży oraz podczas 
karmienia piersią, 
30 tabl. + 60 tabl.

2199*

cena za 100 ml = 25,87 zł

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

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

SUPLEMENT DIETY

Soyfem® Forte 

230,8 mg, 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 
zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę. Wskazania: SOYFEM FORTE jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia występujących 
objawów, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, 
orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

1Stanosz S. Puk E. Grobelny W. Stanosz M. Kazikowska A: Ocena działania i tolerancji preparatu Soyfem 
u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny. 2016; 3: 182-190

• Zmniejsza nasilenia uderzeń gorąca – 100%1

• Zmniejsza zaburzenia snu – 98%1 
• Zmniejsza nasilenia nadmiernej potliwości – 94%1 

Soyfem to LEK 
posiadający badania  
kliniczne1

Soyfem® Forte 

230,8 mg, 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 
zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę. Wskazania: SOYFEM FORTE jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia występujących 
objawów, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, 
orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

1Stanosz S. Puk E. Grobelny W. Stanosz M. Kazikowska A: Ocena działania i tolerancji preparatu Soyfem 
u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny. 2016; 3: 182-190

• Zmniejsza nasilenia uderzeń gorąca – 100%1

• Zmniejsza zaburzenia snu – 98%1 
• Zmniejsza nasilenia nadmiernej potliwości – 94%1 

Soyfem to LEK 
posiadający badania  
kliniczne1

Soyfem® Forte 

230,8 mg, 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 
zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę. Wskazania: SOYFEM FORTE jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia występujących 
objawów, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, 
orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

1Stanosz S. Puk E. Grobelny W. Stanosz M. Kazikowska A: Ocena działania i tolerancji preparatu Soyfem 
u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny. 2016; 3: 182-190

• Zmniejsza nasilenia uderzeń gorąca – 100%1

• Zmniejsza zaburzenia snu – 98%1 
• Zmniejsza nasilenia nadmiernej potliwości – 94%1 

Soyfem to LEK 
posiadający badania  
kliniczne1 4399*

cena za opakowanie

Soyfem® Forte 

230,8 mg, 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 
zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę. Wskazania: SOYFEM FORTE jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu łagodzenia występujących 
objawów, takich jak: uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, 
orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

1Stanosz S. Puk E. Grobelny W. Stanosz M. Kazikowska A: Ocena działania i tolerancji preparatu Soyfem 
u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny. 2016; 3: 182-190

• Zmniejsza nasilenia uderzeń gorąca – 100%1

• Zmniejsza zaburzenia snu – 98%1 
• Zmniejsza nasilenia nadmiernej potliwości – 94%1 

Soyfem to LEK 
posiadający badania  
kliniczne1

od 799*

cena za 100 ml = 699,80 zł 

Cosmos
plastry opatrunkowe, 
różne rodzaje

MAMA I DZIECKO
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 ból nóg
 obrzęk kończyn dolnych
 żylaki kończyn dolnych
  pajączki naczyniowe 

i żyły siatkowate



Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Produkt leczniczy Diosminex Max zawiera laktozę jednowodną 
oraz lak glinowy żółcieni pomarańczowej. 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. Diosminex Max jest wskazany w monoterapii w początkowych stopniach zaawansowania przewlekłej niewydolności 
żylnej lub jako uzupełnienie innych terapii we wszystkich stopniach zaawansowania niewydolności żylnej (C0 – C6 wg klasy� kacji CEAP). Żylaki 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

DIOSMINEX MAX**

  Na objawy choroby żylnej nóg (PNŻ)

NOWE, ROZSZERZONE 
WSKAZANIA

i żyły siatkowate
 owrzodzenia żylne owrzodzenia żylne

Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Produkt leczniczy Diosminex Max zawiera laktozę jednowodną 
oraz lak glinowy żółcieni pomarańczowej. 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 

Leczy objawy przewlekłej 
niewydolności żylnej (PNŻ)
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1899*

cena za opakowanie
6499*

cena za opakowanie

Orsalit
dla dorosłych do postępowania 
dietetycznego w stanach odwodnienia 
organizmu, szczególnie podczas biegunki 
lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których 
występuje ryzyko odwodnienia, 
10 sasz

5999*

cena za opakowanie

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

SUPLEMENT DIETY

4899*

cena za opakowanie

Gold - Luteina
przeznaczony dla osób 
dorosłych, dbających o wzrok, 
chcących uzupełnić dietę w składniki 
wpływające na zachowanie prawidłowego widzenia, 
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

Magvit B6** 
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

1399*

cena za opakowanie
5399*

cena za opakowanie

Therm Line Forte 
New Formula 
wspomaga metabolizm, 
60 kaps.

SUPLEMENT DIETY

DOBRA FORMA
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

health-watch.pl

DIAGNOSTIC PRO MESH
inhalator siateczkowy

19999*

cena za 1 szt.

11999*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC  S-500 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

NOWOŚĆ

30
sekund

12
godzin

Łagodzi przekrwienie oka¹

Działa po 30 sekundach

Poprawia komfort oczu
przez 12 godzin

Zawiera 3 substancje 
nawilżające²

Visine® Comfort**

krople do oczu, 15 ml
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  
w przebiegu niezakaźnych podrażnień oka, np. spowodowanych przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergiczne zapalenie spojówek. 
Wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat stosować wyłącznie po konsultacji z personelem 
medycznym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem przesączania.  
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.  PL-VI-2100018

3099*

cena za 100 ml = 206,60 zł 

13699*

cena za 1 szt.

MICROLIFE A2 BASIC 
ciśnieniomierz automatyczny

2749*

cena za 100 g = 68,73 zł 

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

Undofen Max**
spray o działaniu 
przeciwgrzybiczym, 
30 ml

DIAGNOSTIC DM-200 IHB PLUS 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

199
cena za 1 szt.

99*

DIAGNOSTIC ECONSTELLATION
inhalator tłokowy

12999*

cena za 1 szt.

MICROLIFE NEB 400
inhalator tłokowy 

15499*

cena za 1 szt.

MICROLIFE NEB 200 
inhalator tłokowy

17999*

cena za 1 szt.

MICROLIFE NC 200 
termometr bezkontaktowy

20999*

cena za 1 szt.

COLDHOT 
NEXCARE MINI 
11 cm x 12 cm 

COLDHOT 
NEXCARE CLASSIC 
11 cm x 26 cm

COLDHOT NEXCARE 
HAPPY KIDS 
11 cm x 12 cm

6299*

cena za 1 szt.
4849*

cena za 1 szt.
2699*

cena za 1 szt.

3499*

cena za 100 ml = 116,63 zł 

UNDOFEN® MAX SPRAY, aerozol na skórę. Skład: 1 g roztworu zawiera substancję czynną 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum). 
Wskazania do stosowania: zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej. Łupież 
pstry. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na terbinafinę lub na którakolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

SPRZĘT MEDYCZNY I PIELĘGNACJA
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z  lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*Dobre przyswajanie witaminy D umożliwia obecność w oleju lnianym długołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

D-Vitum 800 j.m. 
96 kaps.

ODPORNOŚĆ  NA OKRĄGŁO
dni Witamina D w oleju lnianym lepsza przyswajalność*

SUPLEMENT DIETY

D-Vitum forte MAX 4000 j.m. 
areozol
6 ml

D-Vitum 400 j.m. 
 30 kaps.

D-Vitum forte 2000 j.m. 
aerozol
6 ml

D-Vitum 1000 j.m. 
aerozol
6 ml

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.

1349*

cena za opakowanie

Ibuprom Max 
Sprint** 
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 
10 kaps.

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.

2599*

cena za opakowanie

3299*

cena za 100 ml = 549,83 zł
2999*

cena za 100 ml = 499,83 zł
2999*

cena za 100 ml = 499,83 zł

1199*

cena za opakowanie
2649*

cena za opakowanie

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

STREFA PREMIUM


