
2099*

cena za opakowanie

Fiorda 
na podrażnione gardło i krtań, 
30 past. do ssania

SUPLEMENT DIETY

Mucopect Control**
lek wykrztuśny do stosowania w przebiegu infekcji 
układu oddechowego, 30 kaps.

2399*

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Zadbaj o zdrowie w sezonie 
jesiennym

Profesjonalny sprzęt medyczny 
do stosowania w domu

THERAFLU EXTRA GRIP 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 HeathGmbH, Niemcy. MUCOPECT: kapsułka, twarda. Żółte kapsułki o rozmiarze 0, twarde, zawierające biały lub prawie biały proszek. Każda kapsułka, twarda zawiera 375 mg karbocysteiny. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: lek 
o działaniu mukolitycznym, wskazany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Stosowanie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową.  Podmiot odpowiedzialny:  Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów, Polska. SUDAFED XYLOSPRAY HA aerozol zmniejszający obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiający odpływ 
wydzieliny 10 ml. Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek. Dawka: 1mg/1ml. Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. 
Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; nie stosować u niemowląt i dzieci 
w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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.

Katalog obowiązuje: 15.09-28.09.2022 r.
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wspomaga objawowe leczenie grypy 
i przeziębienia, 
14 sasz.

Theraflu EXTRA GRIP**

2749*

cena za opakowanie

health-watch.pl

cena za opakowanie
2099*

cena za 100 ml = 209,90 zł

Sudafed XyloSpray HA**
aerozol zmniejszający obrzęk błony śluzowej 
nosa, 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.

18999*

cena za opakowanie

Microlife 
pulsoksymetr napalcowy

Alugastrin 3 Forte
lek na zgagę, 
30 tabl. lub 20 sasz.

APAP INTENSE, ibuprofen 200 mg i paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: produkt leczniczy stosowany jest w doraźnym leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych i mięśniowych, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. 
Produkt leczniczy jest szczególnie odpowiedni do leczenia bólu wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie. Produkt leczniczy APAP intense przeznaczony jest dla dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie 
(np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); u pacjentów z czynną lub występującą w wywiadzie nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, i (lub) krwotokiem z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej dwa osobne przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub 
krwawienia); u pacjentów z owrzodzeniem, perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, czynnym lub w wywiadzie, łącznie z przypadkami związanymi z przyjęciem leków z grupy NLPZ; u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w przypadku równoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ, 
w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2) oraz kwasem acetylosalicylowym w dawkach większych niż 75 mg na dobę – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych zawierających paracetamol – zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; w ostatnim trymestrze ciąży w związku z ryzykiem przedwczesnego zamknięcia 
przewodu tętniczego płodu i wystąpienia nadciśnienia płucnego. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław ASPIRIN® PRO (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania: objawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu. Przeciwwskazania: uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego 
leku; napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) w wywiadzie, wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna lub podwyższone ryzyko krwawienia; ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca; metotreksat w dawkach większych niż 20 mg na 
tydzień; doustne leki przeciwzakrzepowe; ciąża powyżej piątego miesiąca; dzieci poniżej 12 r.ż. bez przepisu lekarza. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl; V1/01.01.2015/LR. IBUPAR FORTE 400 MG 20 TABL. Skład: 1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze: żółcień pomarańczowa (E 110), lak, czerwień koszenilowa 
(E124). Wskazania: Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia). Bolesne miesiączkowanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Czynna lub występująca 
w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. Istniejące lub występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Trzeci trymestr 
ciąży. Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Skaza krwotoczna. Podmiot odpowiedzialny: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice. UROFURAGINUM MAX 30 SZT.**  tabletki do stosowania w zakażeniu dróg moczowych 30 szt. Substancja czynna: 
Furagina. Dawka: 50 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w pierwszym trymestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, u dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 
60 ml/ min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Consumer HealthCare S.A., ul. Starościańska 33 95-080, Tuszyn. 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. ACATAR CARE Oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. 

Alugastrin® 3 FORTE to wyrób medyczny wskazany w leczeniu refluksu żołądkowo-
przełykowego, który poprzez mechaniczne działanie składników zawartych w produkcie, 
zapobiega przedostawaniu się kwasów żołądkowych w kierunku przełyku, obniża 
nadkwaśność żołądka, chroni błonę śluzową żołądka oraz przełyku przed drażniącym 
działaniem zgagi i zarzucanej kwaśnej treści żołądka. Wskazania: Leczenie objawów 
refluksu żołądkowo-przełykowego, w złagodzeniu objawów takich jak: zgaga, bóle żołądka, 
refluksowe zapalenie przełyku, zarzucanie kwaśnej treści żołądka, problemy z trawieniem, 
kaszel oraz zapalenie krtani i gardła.

POTRÓJNE DZIAŁANIE W LECZENIU 
NAWRACAJĄCEJ ZGAGI I REFLUKSU

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

od 3299*

cena za opakowanie

1949*

cena za opakowanie

APAP Intense**
lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, 
10 tabl.

1499*

cena za opakowanie

Aspirin Pro**
lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, 
8 tabl.

WYRÓB MEDYCZNY

3799*

cena za 100 ml = 759,80 zł

Dicoflor® baby  
krople do stosowania osłonowo 
w antybiotykoterapii, 5 ml

SUPLEMENT DIETY

1699*

cena za opakowanie

Urofuraginum Max**
lek na infekcje dróg moczowych, 
30 tabl.

1099*

cena za opakowanie

Ibupar Forte** 
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 
20 tabl.

ZDROWY POCZĄTEK JESIENI
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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

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. ENTEROL 250 mg x 10 kaps. Enterol (Saccharomyces boulardii CNCM I-745) Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). Postać farmaceutyczna: kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej . Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze 
stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub 
pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja. ASPIRIN® CARDIO, Acidum acetylsalicylicum, 100 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze. Wskazania: u dorosłych: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu 
świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) 
i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych, jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji 
wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158,02-326 Warszawa, tel./ fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl; V7/072017/MT 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. GRIPEX HOT MAX 1000mg+100mg+12,2mg, 12 sasz. 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

ENTEROL ZADBAJ O FLORĘ BAKTERYJNĄ JELIT

Odpowiednia dieta oraz styl życia poprawiają florę bakteryjną jelit, która jest 
niezbędna do utrzymania organizmu w pełnym zdrowiu. Chociaż nie zdajemy sobie 
z tego sprawy w naszym ciele znajduje się niemal 2 kg bakterii! Antybiotykoterapia 
i biegunki prowadza jednak do zniszczenia tej imponującej flory. W takich sytuacjach 
równowagę organizmu ratują probiotyki zamknięte w łatwych do połknięcia 
kapsułkach, które zawierają szczepy Saccharomyces boulardii umożliwiające 
odbudowę ekosystemu bakteryjnego jelit.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

2499*

cena za opakowanie

Enterol** 
lek probiotyczny, 
10 kaps. lub 10 sasz.

4199*

cena za opakowanie

Odpormax™
wspiera odporność organizmu, 
60 kaps.

SUPLEMENT DIETY

2399*

cena za opakowanie

Rutinoscorbin**
wspomaga leczenie w stanach 
przeziębieniowych, 
210 tabl.

2399*

cena za 100 ml = 159,94 zł

Acatar Care**
aerozol do nosa, 
15 ml

1299*

cena za opakowanie

Aspirin Cardio**
zapobieganie zawałom serca i udarom mózgu, 
28 tabl.

Difortan**
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, 
przeciwobrzękowy, 100 g

2999
cena za 100 g = 29,99 zł

2649*

cena za opakowanie

Gripex Hot Max**
łagodzenie objawów 
przeziębienia i grypy, 
12 sasz.

ZDROWY POCZĄTEK JESIENI



4

** 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.

2799*

cena za 100 ml = 93,30 zł
2699*

cena za 100 ml = 179,93 zł

TANTUM VERDE FORTE** 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.

Tantum Verde Forte** 
aerozol do jamy ustnej i gardła,
15 ml

2499*

cena za 100 ml = 20,83 zł

3149*

cena za opakowanie

LevoPront** 
syrop na kaszel, 
120 ml 

Coldrex 
Complex Grip** 
łagodzenie objawów 
towarzyszących 
przeziębieniu i grypie, 
10 sasz.

LEVOPRONT 60mg / 10ml, syrop. Skład jakościowy i ilościowy: 10ml syropu zawiera: 60 mg lewodropropizyny (Levodropropizinum). Substancje pomocnicze  
o znanym działaniu: sacharoza 4g / 10ml, parahydroksybenzoesan metylu 13mg / 10ml, parahydroksybenzoesan propylu 2 mg/10 ml. POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA: Syrop. 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).PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU Dompé farmaceutici S.p.A.Via San Martino 12 20122 Mediolan, W. PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Angelini Pharma Polska 
Sp. Z o.o. ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy.

COLDREX COMPLEX GRIP, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Skład:1 saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 10 mg 
fenylefryny chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 2077 mg, aspartam (E 951) 12 mg, sód 129 mg. Wskazania do stosowania: 
Krótkotrwałe, doraźne łagodzenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, takich jak ból, ból głowy, nieżyt nosa, ból gardła, dreszcze i gorączka oraz 
ułatwianie odkrztuszania przy kaszlu produktywnym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i karmienie piersią. Zaburzenia czynności wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek. Choroba serca 
i zaburzenia sercowo-naczyniowe, w tym ciężka niedokrwistość hemolityczna. Nadciśnienie. Nadczynność tarczycy. Cukrzyca. Guz chromochłonny. Stosowanie 
u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Stosowanie u pacjentów aktualnie przyjmujących inne leki zawierające paracetamol. 
Jaskra z zamkniętym kątem. Stosowanie u pacjentów przyjmujących beta-blokery. Stosowanie leku jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących inhibitory 
monoaminooksydazy obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni. Stosowanie u pacjentów z jaskrą lub zatrzymaniem moczu. Stosowanie u pacjentów przyjmujących 
aktualnie inne leki sympatykomimetyczne (takie jak leki obkurczające naczynia, zmniejszające łaknienie i leki psychostylmulujące podobne do amfetaminy). 
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Perrigo Poland Sp. z o.o.

Xylorin** 
aerozol stosowany w leczeniu  
objawowego zapalenia  
błony śluzowej nosa, 
18 ml

Apap 
Przeziębienie Max** 
leczenie objawowe dolegliwości 
związanych z nieżytem błony 
śluzowej nosa i zapalenie zatok, 
8 sasz.

XYLORIN** Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek.Dawka: 550 mcg/ml. Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Leczenie objawowe 
zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Lek zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej, dzięki czemu udrażnia nos, ułatwia oddychanie 
przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny. Obkurczenie naczyń krwionośnych następuje po 5-10 minutach i utrzymuje się przez 5-6 godzin. 
Przeciwskazania: Nadwrażliwośc na ksymetazoliny chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, 
nadwrażliwość na leki adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane 
m.in. w depresji), zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, stan po zabiegach usunięcia przysadki i zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem 
opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.,  Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

APAP PRZEZIĘBIENIE MAX, (1000 mg + 50 mg + 12,2 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce. 1 saszetka zawiera substancje czynne: 
paracetamol (Paracetamolum) 1000 mg, kofeina (Coffeinum) 50 mg, fenylefryny chlorowodorek (Phenylphrini hydrochloridum) 12,2 mg. Wskazania do stosowania: 
Krótkotrwałe leczenie objawowe dolegliwości związanych z nieżytem błony śluzowej nosa i zapalenia zatok, takich jak: niedrożność nosa i zatok, przekrwienie i obrzęk błony 
śluzowej nosa, uczucie zatkanego nosa, nieżyt błony śluzowej nosa, ból głowy, bóle związane z niedrożnością zatok oraz gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, zmęczenia. 
Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy do stosowania w przeziębieniu i grypie. Przeciwwskazania: Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w przypadku: 
nadwrażliwości na substancje czynne lub inne aminy sympatykomimetyczne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, ciężkiej niewydolności wątroby 
lub nerek, choroby wrzodowej żołądka w wywiadzie, zaburzeń sercowo-naczyniowych, 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 lub zydowudyny. Leku nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

1899*

cena za 100 ml = 105,50 zł

2999*

cena za opakowanie

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

8199*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

Gold-Vit C® 
1000 mg Forte
suplement diety zawierający opatentowaną 
witaminę C, nowej generacji - PureWay-C 
w zwiększonej dawce,
30 kaps. 

3749*

cena za opakowanie

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.

1599*

cena za 100 ml = 15,99 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

3999*

cena za opakowanie

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

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

49*3499*

cena za 100 ml = 174,95 zł

35
cena za 100 ml = 177,45 zł

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

WYRÓB MEDYCZNY

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.

DIP HOT rozgrzewający. Skład, postać i dawka substancji czynnej: produkt złożony - krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 
19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego. Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach 
mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Podmiot 
odpowiedzialny: Colep Laupheim GmbH & Co. KG. Lek wydawany bez recepty. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony 
Robotników 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292.www.egis.pl

Dip HOT**
lek przeciwbólowy
i przeciwzapalny,
67 g

2399*

cena za 100 g = 47,98 zł

4399*

cena za opakowanie
1999*

cena za opakowanie

Nurofen mięśnie 
i stawy** 
plastry lecznicze przeciwbólowe 
i przeciwzapalne, 
4 szt.

Manti Extra** 
lek na zgagę i niestrawność, 
12 tabl.

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

MANTI EXTRA, tabletki do rozgryzania i żucia. Famotydyna 10 mg + Magnezu wodorotlenek 165 mg + Wapnia węglan 800 mg. Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu: Dekstraty (źródło glukozy) – 413 mg. Wskazania do stosowania: U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat do krótkotrwałego 
leczenia objawowego dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, ból i pieczenie w nadbrzuszu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość (uczulenie) na famotydynę lub inne leki zmniejszające produkcję kwasu solnego w żołądku (np. ranitydyna, cymetydyna 
itp.) lub na leki zobojętniające kwas solny (węglan wapnia, wodorotlenek magnezu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub inne uczulenia; Ciężka 
niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

4099*

cena za 100 g = 40,99 zł

Voltaren Max** 
lek przeciwbólowy, przeciwobrzękowy 
i przeciwzapalny, 
100 g 

VOLTAREN MAX ŻEL 2% 100 G 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, 
nadwyrężeń 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 młodzieży poniżej 
14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2015

1499*

cena za opakowanie

STOPERAN. Skład: 1 kapsułka chlorek loperamidu 2 mg, kapsułki twarde. Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest 
spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) 
i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia 
zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita 
grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale 
i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju 
Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Stoperan** 
lek przeciwbiegunkowy,
18 kaps.

2199*

cena za opakowanie

Ketonal Active **
lek przeciwbólowy, 
20 kaps. 

KETONAL® ACTIVE. Postać: kapsułki twarde, 50mg Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. 
Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy. 
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, 
pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U 
takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą 
leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, 
owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot 
odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o.

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

XXXX*

cena za opakowanie

Canesten®
1 kapsułka
dopochwowa,
miękka

L.PL.MKT.09.2020.7748

Canesten, 500 mg, kapsułka dopochwowa, miękka.1 kapsułka dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu oraz substancje pomocnicze. 
Wskazania: infekcje pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwy-
czaj Candida), wrażliwe na klotrymazol. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na klotrymazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. +48 22 5723500, 
www.bayer.com.pl. V2/16.12.2019/KR

Canesten koi i leczy 
jedną kapsułką
Canesten koi i leczy 
jedną kapsułką

4699*

cena za opakowanie

2449*

cena za opakowanie

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.

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 4299*

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

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

1549*

cena za opakowanie

NO-SPA**
lek przeciwbólowy, 20 tabl. 

Maxigra Femina 

nawilżający żel intymny, 
75 ml

2649*

cena za 100 ml = 35,32 zł
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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.

1599*

cena za opakowanie

AromaKids
plastry do aromaterapii,
5 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

®

®

Paracetamolum
100 mg/ml, roztwór doustny

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.

lek na ból i gorączkę 
u niemowląt i dzieci

Informacja o leku PEDICETAMOL®
Nazwa produktu leczniczego: Pedicetamol®, paracetamol 
100  mg/ml, roztwór doustny. Wskazania do  stosowania: leczenie 
objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasi-
leniu łagodnym do umiarkowanego. Przeciwwskazania: nadwraż-
liwość na paracetamol, substancję pomocniczą azorubinę lub inną 
wymienioną w składzie produktu. U dzieci poniżej 3-go roku życia 
paracetamol powinien być podawany wyłącznie z zaleceń lekarza. 
Podmiot odpowiedzialny: ”Polski Lek – Dystrybucja” Spółka z o.o., 
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice. Kategoria dostępności: Produkt 
leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

od 2699*

cena za 100 ml = od 61,65 zł
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.

2199*

cena za opakowanie

Strepsils Junior**  
do stosowania w stanach  
zapalnych gardła i jamy ustnej, 
24 past. 

STREPSILS JUNIOR Skład: Jedna tabletka zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4 – dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu. Wskazania: Do stosowania  
w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować  
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser Poland S.A.

SUPLEMENT DIETY

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

4199*

cena za 100 ml = 419,90 zł

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

2799*

cena za opakowanie

Olimp Chela
Mag B6 
uzupełnia dietę w magnez 
i witaminę B6, 
60 kaps.

3499*

cena za opakowanie

Centrum Immuno 
Vitamin C Max 
to suplement diety, 
który zawiera zestaw witamin 
i składników mineralnych, 
wzbogacony o cynk 
i o zwiększonej zawartości witamin C i D, 
14 sasz.

3849*

cena za opakowanie

Olimp Forsen Forte 
z melatoniną
składniki suplementu diety 
wspomagają zasypianie i zdrowy sen, 
30 kaps.

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

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

3099*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

3999*

cena za 100 g = 20,00 zł

Colon C 
wspomaga pracę jelit, 
200 g + 50 g

4899*

cena za opakowanie

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

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY
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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.

Paranit sensitive 
lotion 
płyn likwidujący wszy i gnidy, 
150 ml

4899*

cena za 100 ml = 32,66 zł

od 2399*

cena za 100 g = od 59,98 zł

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

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

6499*

cena za opakowanie

Recigar**

3299*

cena za opakowanie

Maxon Forte** 
lek na erekcję,
4 tabl.
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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

MICROLIFE NC 200 
termometr bezkontaktowy

20999*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC DM-200 IHB PLUS 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

159
cena za 1 szt.

99*

MICROLIFE NEB 200 
inhalator tłokowy

19499*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC NC 300
termometr na podczerwień

18999*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC PRO MESH
inhalator siateczkowy

19999*

cena za 1 szt.
12999*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC  S-500 
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

24999*

cena za 1 szt.

MICROLIFE B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny

2699*

cena za 1 szt.

MICROLIFE MT16C2
termometr owulacyjny

1599*

od
cena za 100 ml = od 7,19 zł 

Płyny do soczewek 
kontaktowych
100 - 500 ml

Zaspray®.Nawilżający i łagodzący spray na powieki, zawierający liposomowy roztwór na bazie kompleksu Per-Lip® (liposom 4% + ekstrakt z nasion perilli 0,5%) oraz 
hialuronianu sodu. Wskazania: Zaspray® jest wskazany jako środek łagodzący i nawilżający suche oczy, szczególnie w przypadku alergii. Zaspray® łagodzi swędzenie, suchość, 
podrażnienia i zaczerwienienie oczu. Zalecenia dotyczące stosowania Zaspray zaleca się rozpylać na zamknięte powieki (jedna lub dwie aplikacje), 3 do 4 razy dziennie przez 3 do 
4 kolejnych dni. Nie stosować dłużej niż przez 30 dni w sposób ciągły. Przeciwwskazania: Nie wstrzykiwać ani połykać. Nie stosować Zaspray® w przypadku uczulenia na 
którykolwiek z jego składników. Dystrybutor Thea Polska Sp. Z. o.o., ul. Cicha7, 00353 Warszawa
ZS/2022/03/048

4999*

cena za 100 ml = 499,90 zł

Zaspray®**

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

4849*

cena za opakowanie To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

2699*

cena za opakowanie To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

6299*

cena za opakowanie To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

8599*

cena za opakowanie To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

Okłady żelowe do wielokrotnego użycia
STOSOWANY NA ZIMNO STOSOWANY NA CIEPŁO

NOWOŚĆ

rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm   rozm. 195 mm x 300 mm  rozm.  235 mm x 110 mm rozm. 110 mm x 260 mm  rozm. 110 mm x 120 mm  

Nexcare™
Cold Hot CLASSIC

Nexcare™
Cold Hot KIDS

Nexcare™
Cold Hot MAXI

Nexcare™
Cold Hot PREMIUM

Nexcare™
Cold Hot COMFORT

Nexcare™
Cold Hot MINI

5599*

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.

Strepsils 
Intensive** 
lek przeciwbólowy i przeciwzapalny 
w leczeniu bólu gardła, 
dostępny w wersji bez cukru, 
24 past.

od 2749*

cena za opakowanie

Nowy lek na 
problemy ze snem 
i sporadyczną 
bezsennością

Noctis Noc, 12,5 mg, tabletki powlekane: Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg doksylaminy wodorobursztynianu (Doxylamini hydrogenosuccinas). Wskazania do stosowania: 
Krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem, częstych przebudzeń nocnych lub wczesnego 
budzenia w godzinach porannych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne leki przeciwhistaminowe. 
Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia krzyżowej reakcji nadwrażliwości z innymi lekami przeciwhistaminowymi, dlatego też nie wolno stosować leku przeciwhistaminowego 
blokującego receptory H1 w razie stwierdzenia nadwrażliwości na jakikolwiek lek z tej grupy. Astma. Przewlekłe zapalenie oskrzeli. Rozedma płuc. Jaskra. Przerost gruczołu krokowego. 
Bliznowaciejący wrzód trawienny. Zwężenie odźwiernikowo-dwunastnicze. Zwężenie ujścia pęcherza moczowego. Ciężka niewydolność nerek lub schyłkowa niewydolność nerek. Ciężka 
niewydolność wątroby. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów izoenzymów CYP450. Należą do nich: leki z grupy 
SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) (fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna), antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna), leki 
przeciwarytmiczne (amiodaron), leki przeciwwirusowe z grupy inhibitorów proteazy (indynawir, rytonawir, telaprewir), leki przeciwgrzybicze z grupy azoli (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, 
worykonazol), terbinafina, chinidyna, nefazodon, bupropion, gemfibrozyl. Ciąża i karmienie piersią. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań, tel. +48 
61 66 51 500

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.

∙  Działa już po 30 minutach
∙  Pomaga w zasypianiu i przespaniu nocy
∙  Dostępny bez recepty 2599*

cena za opakowanie

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.

STREPSILS INTENSIVE BEZ CUKRU POMARAŃCZOWY, Flurbiprofenum,  8,75 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy 
jest wskazany w krótkotrwałym objawowym leczeniu bólu gardła. Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na flurbiprofen, 
kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; z chorobą wrzodową żołądka i (lub) 
dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również tymi występującymi 
po zastosowaniu innych NLPZ; z krwawieniem lub perforacją przewodu pokarmowego w wywiadzie, z ciężkim zapaleniem jelita grubego, zaburzeniami krwotocznymi lub 
dotyczącymi wytwarzania krwi, związanymi z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci 
w wieku poniżej 12 lat; u których w przeszłości występowały objawy alergii (takie jak pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie błony śluzowej nosa lub 
skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

1899*

cena za opakowanie

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


