
2999*

cena za opakowanie

Aspirin C** 
lek na przeziębienie i grypę, 
20 tabl. mus.

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

2399*

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Zadbaj o zdrowie

Zbuduj odporność dziecka 
przed sezonem jesiennym

GRIPEX HOT MAX. Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 1000mg, kwas askorbowy 100mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2mg. Wskazania: krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-
stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu 
serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować 
leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie 
należy stosować preparatu w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. 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. TANTUM VERDE Forte 3 mg/ml, Benzydamini hydrochloridum, aerozol do stosowania 
w jamie ustnej i gardle. Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w: zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii 
i stomatologii, a także po intubacji. Przeciwskazania: 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. ASPIRIN C 20 TABL. musujące 
tabletki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe do stosowania w przebiegu przeziębienia i grypy 20 szt. Substancja czynna: Kwas askorbinowy, kwas acetylosalicylowy. Dawka: 240 mg + 400 mg. Postać: Tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) 
umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, skaza krwotoczna, choroba 
wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

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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leczy objawy przeziębienia i grypy, 
12 sasz.

Gripex Hot Max**

2649*

cena za opakowanie

health-watch.pl

cena za opakowanie
2699*

cena za 100 ml = 179,93 zł

Tantum Verde Forte**
aerozol na infekcje jamy ustnej i gardła, 
15 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.

1699*

cena za opakowanie

ACC Optima** 
lek wspomagający odkrztuszanie, 
10 tabl. mus.

Vigalex Forte**
lek uzupełniający niedobory wit. D, 
60 tabl.

1299*

cena za opakowanie

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

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 TADALAFIL MAXIGRA.  Skład i postać: Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka powlekana zawiera 153,8 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil 
działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Produkt Tadalafil Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. W badaniach klinicznych wykazano, że tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Uważa się, że jest to wynikiem skojarzonego działania 
azotanów i tadalafilu na szlak tlenek azotu/cGMP. Dlatego stosowanie produktu Tadalafil Maxigra jest przeciwwskazane u pacjentów stosujących organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci. Nie wolno stosować produktu Tadalafil Maxigra u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego 
decyduje lekarz powinien on rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca związanych z aktywnością seksualną u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących, nie włączonych do badań klinicznych, grupach pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego: pacjenci, którzy w ciągu 
ostatnich 90 dni przebyli zawał mięśnia sercowego, pacjenci z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych, pacjenci, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association), pacjenci z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm 
Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyli udar. Produkt Tadalafil Maxigra jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, NAION) niezależnie 
od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 23996 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2022.03.31. 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. BIOPRAZOL BIO MAX 20 MG 14 KAPS. 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde. Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum). 
Wskazania: Bioprazol® Bio MAX jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, 
nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. VIGALEX® FORTE (2000 IU): Jedna tabletka zawiera 20 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). Wskazania do stosowania: Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych, profilaktyka 

WITAMINA D SUPLEMENTACJA PRZEZ CAŁY ROK
 
Witamina D może być wytwarzana w skórze pod wpływem promieni 
słonecznych, jednak w naszej części Europy własna produkcja nie jest 
wystarczająca, dlatego tę substancję należy dostarczać organizmowi 
w postaci kapsułek. Zbyt niskie stężenie witaminy D we krwi osłabia układ 
odpornościowy, sprzyja złamaniom kości, zaburza gospodarkę wapniowo 
- fosforanową, wpływa niekorzystnie na siłę mięśniową, a także spowalnia 
wzrost u dzieci. Warto pamiętać, że suplementacja powinna trwać cały 
rok, ponieważ nawet latem produkcja własna nie pokrywa dobowego 
zapotrzebowania.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

2849*

cena za opakowanie

3549*

cena za opakowanie

Gold Omega 3
wspiera odporność organizmu, 
60 kaps.

1399*

cena za opakowanie

Ascorvita** 
wspiera odporność w okresach przeziębienia, 
20 tabl. mus.

SUPLEMENT DIETY

3799*

cena za opakowanie

Tadalafil Maxigra**
lek na erekcję, 
2 tabl.

2899*

cena za 100 g = 96,63 zł

Fenistil**
żel łagodzący ukąszenia owadów, 
30 g

REGENERACJA PO LECIE
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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

od 2199*

cena za 100 ml od 29,32 zł

Nitolic 
produkty do zwalczania wszawicy

niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersiąw porozumieniu z lekarzem, zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych, leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria, kamica 
nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek, rzekoma niedoczynność przytarczyc (zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 
Poznań. IMUPRET N KROPLE DOUSTNE 50 ML. Skład: 100 ml kropli doustnych zawiera: 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisteum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego); Althaea officinalis L., herba (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego); Taraxacum officinale F.H. Wigg., herba (ziele mniszka 
lekarskiego); Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku); Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu) w stosunku (5/4/4/4/4/3/2). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 59% (V/V) etanol. Zawiera do 19,5% (V/V) etanolu. Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną 
wyciągu lub substancje pomocnicze. Uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych Astreacae (dawniej złożonych Compositae). Podmiot Odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o. ul. Leszno 14 ; 01-192 Warszawa, POLSKA Tel.:+48 22 886 46 06. MUCOSOLVAN 30 MG/5 ML 100 ML SYROP 5 ml syropu zawiera 30 mg 
ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu 
Leczniczego z datą 05/2017. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ACC OPTIMA 600 mg x 10 tabl. mus. Skład: 1 tabletka musująca zawiera: substancję czynną 600mg acetylocysteiny. Wskazania: zapalenie oskrzeli związane z przeziębieniem. Przeciwwskazania: dzieci w wieku poniżej 14. lat, uczulenie na acetylocysteinę lub dowolny składnik leku, czynna choroba 
wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostry stan astmatyczny, zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny, nietolerancja fruktozy, kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Pełna informacja o lekach dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.
sandoz.pl. ACATAR CARE KIDS: Oxymetazolini hydrochloridum 0,25 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). W poniższych przypadkach produkt można zastosować wyłącznie po uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni oraz leczenie innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania; ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze); guz chromochłonny nadnerczy; zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca). Produktu 
nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową, np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40.

Imupret na pierwsze objawy przeziębienia
Imupret jest skutecznym lekiem pochodzenia roślinnego, który działa 
dwukierunkowo: hamuje namnażanie się wirusów i wzmacnia układ 
odpornościowy, przez co łagodzi przebieg oraz skraca czas trwania infekcji. 
Lek Imupret działa na każdym etapie przeziębienia, już od pierwszych jego 
objawów. Lek Imupret zawiera unikalną kompozycję substancji z 7 roślin: 
skrzypu polnego, prawoślazu lekarskiego, mniszka lekarskiego, rumianku, 
kory dębu, krwawnika i liści orzecha włoskiego. Nie zawiera dodatków 
smakowych, cukru ani konserwantów. Jego skuteczność i bezpieczeństwo 
zostały potwierdzone badaniami. Lek Imupret dostępny jest w łatwej do 
podania formie kropli odpowiednich dla dzieci powyżej 2. r.ż. oraz w postaci 
tabletek dla dzieci powyżej 6. r.ż. i osób dorosłych. Imupret mobilizuje 
organizm do walki z wirusami.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

4249*

cena za 100 ml = 84,98 zł

Imupret N** 
stosowany w pierwszych objawach 
przeziębienia, 50 ml

899*

cena za opakowanie

Salvequick Kids
plastry dla dzieci, 
różne rodzaje

7899*

cena za opakowanie

Entitis
do stosowania w profilaktyce 
i leczeniu infekcji jamy ustnej, 
nosa, gardła i uszu, 30 past.

SUPLEMENT DIETY

Vibovit Max Odporność
żelki z witaminami 
z sokiem owocowym

2399
cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

2049*

cena za 100 ml = 20,49 zł

Mucosolvan**
syrop wykrztuśny, 
100 ml

2799*

cena za 100 ml =186,60 zł

Acatar 
Care Kids**
aerozol do nosa, 15 ml

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

Theraflu EXTRAGRIP** proszek w saszetkach wspomagający objawowe leczenie grypy i przeziębienia 14 szt. Substancja czynna: Feniraminy maleinian, 
fenylefryny chlorowodorek, paracetamol. Dawka: 20 mg + 10 mg + 650 mg. Postać: Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania: Leczenie 
objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno - stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, 
nadmierna wydzielinaśluzowa z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ciężkie schorzenia układu 
krwionośnego, wątroby, nerek, nadciśnienie tętnicze, gruczolak gruczołu krokowego z tendencją do zalegania moczu, niedrożność szyi pęcherza moczowego, 
niedrożność odźwiernika dwunastnicy, czynna choroba wrzodowa, cukrzyca, choroby płuc (w tym astma), jaskra z wąskim kątem przesączania, wrodzony 
niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej, padaczka, stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciąża i okres 
karmienia piersią, dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Heath GmbH, Niemcy.

Theraflu 
ExtraGrip** 
leczy objawy przeziębienia 
i grypy, 14 sasz.

2749*

cena za opakowanie

* Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym:  kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol. 
Sudafed® Xylospray HA: Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa  
w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz  w zapaleniu 
trąbki słuchowej ucha środkowego połączonym z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających 
z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.  PL-SU-2100099

Sudafed® Xylospray HA**

aerozol do nosa

Katar w prezencie?
Wybierz Sudafed® HA

odblokowuje nos
nawilża
bez konserwantów

2099*

cena za 100 ml = 209,90 zł

1. Dotyczy efektu odblokowania nosa i zatok. 
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-2100097

Sudafed®**

tabletki powlekane 60 mg, 12 tabl.

Katar w prezencie?
Wybierz Tabletki Sudafed®

odblokowują nos
zmniejszają obrzęk
eliminują ucisk w zatokach1

ułatwiają oddychanie1

2199*

cena za opakowanie

4099*

cena za opakowanie

2499*

cena za 100 ml = 20,83 zł

Contril** 
syrop na kaszel o smaku wiśniowym, 
120 ml

CONTRIL, 60 mg/10 mL, syrop 10 mL syropu zawiera: 60 mg lewodropropizyny (Levodropropizinum). Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie 
nieproduktywnego kaszlu Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu 
leczniczego u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek). Ciąża i laktacja. 
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

2399*

cena za opakowanie

Strepsils Herbal 
łagodzi podrażnienia, ma kojący wpływ 
na gardło i struny głosowe, zawiera naturalne 
ekstrakty roślinne,  smak miodowy 
lub czarny bez i jeżówka, 
24 past.

SUPLEMENT DIETY

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

2949*

cena za 100 ml = 294,90 zł

Otrivin dla dzieci** 
aerozol do nosa,
10 ml

OTRIVIN DLA DZIECI 0,05% AEROZOL 10 ML Skład: Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum). 
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. Otrivin dla dzieci 
ułatwia wziernikowanie nosa. Otrivin dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na 
ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin 
dla dzieci nie należy stosować u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową, np. przezklinowym usunięciu 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 v.IX.2019.

2699*

cena za opakowanie

Biaron® D 400 
krople wyciskane z kapsułki, 
90 szt.

SUPLEMENT DIETY

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

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

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

1899*

cena za opakowanie

1199*

cena za opakowanie

Aspirin® 
10 tabletek

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

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

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

3099*

cena za opakowanie

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

2499*

cena za opakowanie

Apap**
lek przeciwbólowy, 
przeciwgorączkowy, 
50 tabl. 

APAP  50 TABL. Skład: paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania: bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne; 
gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; ciężka niewydolność wątroby 
lub nerek, stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy 
methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

IBUPROM® RR MAX Ibuprofen 400 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: 
pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Łagodne i umiarkowane bóle o różnej etiologii: głowy, zębów, okolicy lędźwiowo-
krzyżowej, nerwobóle, bóle stawów. Gorączka (w przebiegu przeziębienia i grypy). Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: 
z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub 
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy 
oskrzelowej;z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po 
zastosowaniu NLPZ; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); 
w III trymestrze ciąży; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań 
niepożądanych). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

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

2099*

cena za opakowanie

TRAUMON 10% 3el   50g  SKŁAD: 1 ml roztworu zawiera 100 mg etofenamatu. 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: aerozol 
na skórę, roztwór/żel. 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba 
zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w 
obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), 
zapalenie nadkłykci. 5. PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas flufenamowy, 
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; w trzecim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na 
niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: MEDA AB, Szwecja. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie 
w: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 546 64 00.  ETO-2017-0034

Traumon **
lek przeciwbólowy
i przeciwzapalny,
50 g

2499*

cena za 100 g = 49,98 zł

Microlife
pulsoksymetr napalcowy, 
wysoka precyzja oraz powtarzalność 
wyników, 6 różnych trybów 
wyświetlania wyników

18999*

cena za opakowanie
2999*

cena za 100 g = 29,99 zł

Difortan**
żel przeciwbólowy 
i przeciwzapalny, 
100 g

DIFORTAN ŻEL, 100 G  Etofenamat 100 mg/g, żel. Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub 
umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie 
stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, 
zapalenia ścięgien; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub 
urazy. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Lek dostępny bez recepty (OTC) 

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
2799*

cena za 100 g = 55,98 zł

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

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

Trilac® IBS 
suplement diety, który zawiera trzy 
liofilizowane szczepy bakterii 
probiotycznych, uzupełniające 
mikroflorę jelitową, 
20 kaps.

4199*

cena za opakowanie

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

Podmiot odpowiedzialny za informację o produkcie:
Bausch Health Poland Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

Falvit®

SUPLEMENT DIETY

Falvit_baner_92x74_Health_Watch_08_2022.indd   1Falvit_baner_92x74_Health_Watch_08_2022.indd   1 03/08/2022   14:2903/08/2022   14:29

4399*

cena za opakowanie

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

Biotebal Max** 

stosuje się w leczeniu 
niedoboru biotyny,
60 tabl.

Vitapil Mama 

pierwszy preparat, 
którego składniki 
zapewniają kompleksowe 
wsparcie u mam 
karmiących piersią, 
60 kaps.

7599*

cena za opakowanie

4999*

cena za opakowanie

Jasnum 
 30+30 kaps.

Jasnum 
Mood 
30 kaps.

5599*

cena za opakowanie

4199*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

UROFURAGINUM MAX 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 względ u 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.

Urofuraginum Max**
leczy zakażenie dolnych dróg moczowych, 
30 tabl.

1799*

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

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
3799*

cena za 100 ml = 759,80 zł
Dicoflor® Baby 
Krople

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

L.P
L.M

KT
.01

.20
21

.79
59

SUPLEMEN T DIETY

Wsparcie mikroflory,
bez zbędnych dodatków

**XXXX*

cena za opakowanie

Dicoflor® Baby 
Krople

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

L.P
L.M

KT
.01

.20
21

.79
59

SUPLEMEN T DIETY

Wsparcie mikroflory,
bez zbędnych dodatków

**XXXX*

cena za opakowanie

1599*

cena za opakowanie

AromaKids
plastry do aromaterapii,
5 szt.

2399*

cena za opakowanie

Wiaterek 
kateter rektalny  
dla niemowląt na kolkę, 
5 szt.

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

SUPLEMENT DIETY

259*

cena za opakowanie

Fritt
rozpuszczalna guma witaminowa 
w owocowych smakach, 
3 szt.

3399*

cena za opakowanie

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

SUPLEMENT DIETY

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

health-watch.pl

SUPLEMENT DIETY

4249*

cena za opakowanie

Artresan Optima 
wzmacnia chrząstkę stawową, 
90 kaps.

699*

cena za opakowanie

Olimp Chela - Mag 
B6 Forte
smak pomarańczowy 
i wiśniowy, 
25 ml

Verdin Max 
wspomaga pracę wątroby 
i metabolizm tłuszczów, 
15 kaps.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

2549*

cena za opakowanie

5599*

cena za opakowanie

Gold Vit - C 
witamina C nowej generacji, 
60 kaps. 

SUPLEMENT DIETY

2499*

cena za opakowanie

Żeń-szeń 
Vita - Complex
przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia, 
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
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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.

1999*

cena za 100 g = 49,98 zł

Corega Max 
Mocowanie + Osłona
krem mocujący do protez, 
40 g

DoppelSil Max** 
lek na erekcję, 4 tabl.

3499*

cena za opakowanie

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC „Preparaty stosowane w uzależnieniach – palenie papierosów” dane PEX za okres MAT 10 2021.
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. NICORETTE FRUIT 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 Fruit należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny:  McNeil AB. PL-NI-2100075 
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. NICORETTE SPRAY Jedna dawka aerozolu do 
stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie 
objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia 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, Fruit**

tabletki do ssania 
Nicorette® Spray, Cool Berry**

aerozol

od 2699*

cena za opakowanie

2749*

cena za opakowanie

NiQuitin Mini**
tabletki do ssania stosowane
w celu złagodzenia głodu  
nikotynowego,
20 tabl.

NIQUITIN MINI** Substancja czynna: Nikotyna. Dawka: 4 mg. Postać: Tabletki do ssania. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych 
u palaczy tytoniu zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez złagodzenie głodu nikotyny i objawów wynikających z odstawienia nikotyny. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, ciężkie choroby serca, niekontrolowane 
nadciśnienie, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, czynną chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, nadczynność tarczycy, guz nadnerczy,
cukrzycę. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Gdy jesteś lub 
przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także, gdy karmisz piersią. W okresie ciąży i karmienia piersią stosować wyłączenie po konsultacji z lekarzem. Nikotyna 
przenika do mleka matki w niewielkich ilościach mogących oddziaływać na niemowlę, nawet w niewielkich dawkach. Aby zmniejszyć narażenie dziecka, 
produkt należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

1349*

cena za opakowanie

Xenna Extra 
Comfort**
lek przeczyszczający, 
10 tabl.

XENNA EXTRA COMFORT Substancja czynna: Suchy wyciąg z owoców senesu (Sennae angustifoliae fructus extractum siccum). Dawka: 150 mg - 220 
mg,  co odpowiada 20 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B. Postać: tabletki drażowane Wskazania do stosowania: 
w krótkotrwałych zaparciach. Przeciwwskazania: nie należy stosować leku XENNA EXTRA COMFORT w przypadku znanej nadwrażliwości (alergii) na 
substancję czynną lub na inny składnik preparatu oraz w przypadku niedrożności jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego, w przypadku ostrych chorób 
zapalnych jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) w przypadku bólów brzusznych nieznanego pochodzenia lub w stanach 
odwodnienia z ubytkiem wody oraz elektrolitów. Nie zaleca się podawania XENNA EXTRA COMFORT, dzieciom poniżej 12 roku życia bez wskazań lekarskich. 
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia,  Sp. z o.o.

DOPPELSIL MAX (Sildenafilum), 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 50 mg syldenafilu tworzącego się in situ 
z 70,24 mg syldenafilu cytrynianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 4,3 mg aspartamu (E 951), 140,915 mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania: 
Produkt leczniczy DoppelSil MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia 
wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego DoppelSil MAX niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział 
tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu 
z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków 
pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych 
przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi 
schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy DoppelSil MAX jest przeciwwskazany 
u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic 
anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano 
bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po 
niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część 
tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot 
odpowiedzialny: Doppelherz Pharma GmbH, Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg, Niemcy.

od 2699*

cena za 100 ml =  od 13,50 zł 

Ketoxin 
szampony przeciwłupieżowe
do włosów,
200 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.

health-watch.pl

13699*

cena za 1 szt.

MICROLIFE A2 BASIC 
ciśnieniomierz automatyczny

MICROLIFE NC 200 
termometr bezkontaktowy

20999*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC PRO AFIB
ciśnieniomierz naramienny 
z zasilaczem

23999*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC DM-200 IHB PLUS 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

199
cena za 1 szt.

99*

7299*

cena za 100 g = 40,55 zł

Voltaren Max** 
działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie 
i przeciwobrzękowo, 180 g

MICROLIFE NEB 400
inhalator tłokowy 

15499*

cena za 1 szt.

MICROLIFE NEB 200 
inhalator tłokowy

17999*

cena za 1 szt.

VOLTAREN MAX ŻEL 180 g. Skład: 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: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu u pacjentów, 
u których napady astmy, 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. XII.2015

DIAGNOSTIC NC 300
termometr na podczerwień

17499*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC PRO MESH
inhalator siateczkowy

19999*

cena za 1 szt.

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, Hypermeloza, 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

9099*

cena za 1 szt.
5599*

cena za 1 szt.

FUTURO 
regulowana opaska 
na kolano Basic Sport 

FUTURO 
regulowana opaska  
na kostkę Basic Sport

FUTURO SPORT 
stabilizator stawu skokowego, 
rozmiar uniwersalny 

11499*

cena za 1 szt.

3999*

cena za opakowanie

Nutrof Total 
składniki suplementu 
diety wspierają 
prawidłowe widzenie, 
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY



12

** 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.

Ibuprom dla Dzieci FORTE Ibuprofen 200 mg/5 ml, zawiesina doustna. Wskazania: gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń 
wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. 
w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek 
miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania; bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach 
zapalnych ucha środkowego. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); 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 chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po 
zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); przyjmujących 
jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); w III trymestrze 
ciąży; ze skazą krwotoczną. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

APAP dla dzieci FORTE Paracetamol 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania: lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki 
(wysokiej temperatury) lub/i bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy
lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego ząbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu 
lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia 
migdałków podniebiennych). APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki u dzieci od 0
do 12 lat, młodzieży oraz dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu lekarza. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia
Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

APAP
dla dzieci FORTE

85ml

Ibuprom
dla dzieci FORTE 

150ml

Naturell Witamina C 
dla dzieci 60 tabl.

Pelavo 
Oskrzela 
120 ml

Naturell 
Immuno 
Kids
10 sasz.

Iskial 120 kaps.

bez cukru

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

1799*

cena za opakowanie

Ibuprom dla Dzieci FORTE Ibuprofen 200 mg/5 ml, zawiesina doustna. Wskazania: gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń 
wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. 
w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek 
miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania; bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach 
zapalnych ucha środkowego. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); 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 chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po 
zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); przyjmujących 
jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); w III trymestrze 
ciąży; ze skazą krwotoczną. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

APAP dla dzieci FORTE Paracetamol 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania: lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki 
(wysokiej temperatury) lub/i bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy
lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego ząbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu 
lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia 
migdałków podniebiennych). APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki u dzieci od 0
do 12 lat, młodzieży oraz dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu lekarza. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia
Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

APAP
dla dzieci FORTE

85ml

Ibuprom
dla dzieci FORTE 

150ml

Naturell Witamina C 
dla dzieci 60 tabl.

Pelavo 
Oskrzela 
120 ml

Naturell 
Immuno 
Kids
10 sasz.

Iskial 120 kaps.

bez cukru3949*

cena za 100 ml = 26,33 zł
2399*

cena za 100 ml = 28,22 zł

4299*

cena za 100 ml = 35,83 zł 2599*

cena za opakowanie

3899*

cena za opakowanie 1999*

cena za opakowanie

Paracetamolum 500 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg,  Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: 
Krótkotrwałe leczenie nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka,katar, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-
stawowe).Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających 
paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ciężka 
niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie 
karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny:  US Pharmacia Sp. z o.

NUROFEN EXPRESS FORTE, 400 mg, kapsułki, miękkie. Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy 
przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, 
takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból związany z przeziębieniem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień 
koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk 
naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja 
przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub 
więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych 
lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krzepnięcia lub skaza krwotoczna; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, 
biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpowiedzilany: 
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

3399*

cena za opakowanie

Gripex Max** 
leczy objawy 
przeziębienia i grypy, 
20 tabl.


