
WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

Zwalcz pierwsze objawy
przeziębienia lub grypy

Dobra forma 
przez cały rok 

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. MELATONINA Substancja czynna: Melatonina. Dawka: 5 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Lek Melatonina Lek-am stosowany jest wspomagająco w zaburzeniach 
związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową, także w zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazania: Uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji. 
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 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. 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 wSandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl

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 ulotka, 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 od 26.01. - 09.02.2022 r.
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leczy objawy przeziębienia i grypy,
12 sasz.

Gripex Hot Max**

2549*

cena za opakowanie

health-watch.pl

Melatonina**  
leczenie zaburzeń rytmu snu, 
30 tabl.

2999*

cena za opakowanie
1549*

cena za opakowanie

ACC Optima** 
ułatwia odkrztuszanie, 
10 tabl.

2499*

cena za 100 g = 49,98 zł

Traumon**
lek przeciwbólowy i przeciwzapalny,
50 g
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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.

2349*

cena za opakowanie

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

SINUPRET®, tabletki drażowane, krople doustne. Produkt złożony. Wskazania: Wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy 
i nadkwasota żołądka. Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o. SUDAFED XYLOSPRAY DEX DLA DZECI AEROZ. 10 ML.Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej 
nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, 
przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 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. 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-ACTI TABS. Substancja czynna: Pseudoefedryny chlorowodorek, triprolidyny chlorowodorek.Dawka: 60 mg +2,5 mg. Postać: Tabletki. Wskazania: Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, wyciek wydzieliny 
z nosa, uczucie zatkanego nosa oraz kichanie, występujących w przeziębieniu i grypie. Lek może być także stosowanydoraźnie w przypadkach alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) oraz w naczynioruchowym obrzęku błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek składnik preparatu oraz aminy sympatykomimetyczne. Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) 
i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Niestabilna choroba niedokrwienna serca. Stosowanie innych leków zawierających pseudoefedrynę lub leki antyhistaminowe. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ciąża i okres karmienia piersią. Wiadomo, że lek przeciwbakteryjny furazolidon powoduje zależne od dawki działanie hamujące aktywność monoaminooksydazy (MAO). Choć nie opisano 
przypadków przełomu nadciśnieniowego po jednoczesnym zastosowaniu furazolidonu i preparatu Acatar Acti-Tabs, tych dwóch leków nie należy stosować razem. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. SEBIDIN INTENSIVE, 5 mg + 5 mg, tabletki do ssania Skład:1 tabletka do ssania zawiera: 5 mg chloroheksydyny dichlorowodorku (Chlorhexidini dihydrochloridum) i 5 mg benzokainy (Benzocainum). Wskazania do stosowania: Leczenie 
miejscowych objawów o umiarkowanym natężeniu w bezgorączkowym przebiegu infekcji jamy ustnej i gardła, którym towarzyszy ból. Łagodzenie takich dolegliwości jak: ból gardła, podrażnione gardło, bezgłos, stany zapalne błony śluzowej w postaci drobnych owrzodzeń błony śluzowej – aft. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne 

2099*

cena za opakowanie
2149*

cena za opakowanie
4399*

cena za opakowanie

2649*

cena za 100 ml = 264,90 zł

Sudafed Xylospray Dex 
dla dzieci**
udrożnia zatkany nos, 10 ml

Acatar Acti-Tabs** 
udrożnia zatkany nos,
12 tabl.

Sebidin Intensive** 
tabletki na ból i zakażenia jamy ustnej i gardła, 
20 tabl.

Tabcin Trend**
 leczy objawy przeziębienia 
 i grypy, 24 kaps.

2799*

cena za opakowanie

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

WITAMINA C I RUTYNA 
PRZEPIS NA ZDROWIE PŁYNĄCY Z NATURY
Klucz do wzmocnienia organizmu tkwi w prostocie. Zaledwie dwa aktywne 
składniki moga pomóc utrzymać dobrą formę przez cały rok.
Kwas askorbinowy, czyli witamina C, to związek chemiczny konieczny  
do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.  
Niestety, nie posiadamy możliwości syntetyzowania tej witaminy, dlatego musi 
ona być dostarczana z zewnątrz. Drugim waznym w profilaktyce przeziębień 
darem natury jest rutyna. Nie tylko jest fantastycznym antyoksydantem, ale także 
uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiegając powstawaniu wysieków. Stosuj 
Rutinoscobrin proflaktycznie w obronie przed infekcjami.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

3749*

cena za opakowanie

Sinupret** 
stosowany w leczeniu 
przewlekłego zapalenia zatok, 
50 tabl.

XXXX*

cena za opakowanie

Tabcin® Trend**

24 kapsułki

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

Bo na grypę szkoda czasu!
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NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU
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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

2349*

od
cena za opakowanie

lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Methemoglobinemia. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Perrigo Poland Sp. z o.o. TABCIN TREND kapsułki miękkie  Skład: Chlorfenyraminy maleinian (Chlorpheniramini maleas) - 2 mg, Pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum) - 30 mg, Paracetamol (Paracetamolum) - 250 mg. Wskazania: 
Tabcin Trend stosuje się w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy przebiegających z katarem, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok, bólem głowy, uczuciem ogólnego rozbicia, kichaniem, gorączką, drapaniem w gardle i bólem gardła. Przeciwwskazania: u dzieci do 15 roku życia; u pacjentów nadwrażliwych na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z chorobami układu oddechowego, takimi jak chroniczne 
zapalenie oskrzeli czy rozedma; u pacjentów z jaskrą, przerostem prostaty, chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą i nadczynnością tarczycy; u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i przez dwa tygodnie po ich odstawieniu oraz u pacjentów leczonych AZT (zydowudyna) u pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; (ryzyko wystąpienia anemii 
hemolitycznej); u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek. Podmiot Odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. TANTUM VERDE 0,15% ATOMIZER 30 ML Tantum Verde, 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle. Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych 
i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy. PELAVO MED SYROP 100 ML. Skład: Substancją czynną leku jest suchy 
wyciąg z korzenia pelargonii (Pelargonii radicis extractum siccum). 4 ml roztworu zawiera 20 mg suchego wyciągu z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzenia pelargonii) - Pelargonii radicis extractum siccum (4-25:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m). Wskazania: Lek Pelavo Med jest tradycyjnym roślinnym produktem leczniczym stosowanym w objawowym leczeniu przeziębienia. 
Przeciwwskazania: Uczulenie na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii), na inne gatunki pelargonii oraz na inne rośliny z rodziny Geraniaceae lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Podmiot Odpowiedzialny: US PHARMACIA. CHLORCHINALDIN VP,  2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). 
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg sacharozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w  pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 
1569/2c, 170 00 Praga 7. Data przygotowania: 08.2017. 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. GROPRINOSIN (INOSINUM PRANO BEXUM): Groprinosin, 500 mg, tabletki:  1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Owalne, barwy białej do kremowej, obustronnie. wypukłe tabletki. Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop: 1 ml syropu zawiera 50,0 mg 
inozyny pranobeks. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, metylu para hydroksybenzoesan, propylu para hydroksybenzoesan, glicerol, etanol 96%. Przejrzysty, bezbarwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki 
pospolitej (Herpes simplex). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Groprinosin nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

ENTEROL** 
lek probiotyczny,  
10-20 kaps., lub 10 sasz.

1549*

cena za opakowanie

Chlorchinaldin VP** 
do stosowania w bakteryjnych i grzybiczych 
zakażeniach jamy ustnej i gardła, 20 tabl.

ENTEROL PRZYWRACA RÓWNOWAGĘ 
MIKROBIOTY JELITOWEJ

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

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 
fory. W takich sytuacjach równowagę organizmu ratują prebiotyki zamknięte 
w łatwych do połknięcia kapsułkach, które zawierają szczepy Saccharomyces 
boulardii umożliwiające odbudowę ekosystemu bakteryjnego jelit. Przywraca 
równowagę makrobiotyk jelitowej i może być stosowany zarówno przez dorosłych, 
jak i dzieci. Może być stosowany zarówno w celu leczenia biegunki jak i jej 
zapobieganiu. Enterol jest dostępny w różnych formach i wielkościach
opakowania.

3199*

cena za 100 ml = 31,99 zł

Pelavo Med** 
objawowe leczenie przeziębienia, syrop,
100 ml

SUPLEMENT DIETY

Naturell Immuno Kids 
wspiera odporność u dzieci od 3 r. życia,  
10 sasz.

2499*

cena za opakowanie
4999*

cena za opakowanie

Groprinosin Forte**
lek przeciwwirusowy, 
30 tabl. 

2199*

cena za opakowanie

Lortan
aspirator do noska usuwa wydzielinę z nosa 
u niemowląt i małych dzieci 

2199*

cena za 100 ml = 73,30 zł

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

NIE DAJ SIĘ PRZEZIĘBIENIU



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.

lmupret® N
  Hamuje namnażanie wirusów1

  Łagodzi objawy infekcji2,3

  Wzmacnia odporność1

Imupret N, krople doustne; 100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu); Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego); 
 radix (korzeń prawoślazu); Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego);  F. H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego); Matricaria recutita L.,

Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Postać farma-
ceutyczna: Wskazania do stosowania
przeziębienia. Imupret N to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania. Przeciwwskazania:– nadwrażliwość na którąkolwiek substancję 

Asteraceae (dawniej złożonych – Compositae). Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. 

1. Wosikowski K et al.: lmupret® inhibits respiratory syncytial virus replication and displays in vitro and in vivo immunomodulatory properties. GA meeting, Münster, Germany 2013, Poster 48. 2. Drynov GI  
et al.: Results of therapy for chronic tonsillitis in children using Tonsilgon. Detskij Doktor 2001; 1: 67–69.  3.
with recurrent infections of the upper respiratory tract]. MMW Fortschr Med 2008; 150 Suppl 2: 85–90. 

Pierwsze objawy infekcji?
Nawracające infekcje?
Spadek odporności?

Ibuprom Zatoki** 
lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 
24 tabl.

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

2099*

cena za opakowanie

4149*

cena za 100 ml = 82,98 zł

POLOPIRYNA COMPLEX saszetki Skład: kwas acetylosalicylowy, fenylefryny wodorowinian, chlorfenaminy maleinian. Każda saszetka zawiera 500 mg 
kwasu acetylosalicylowego i 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu oraz 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Wskazania: do stosowania w leczeniu objawów 
przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy (spowodowane między innymi zmniejszeniem 
drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i zmniejszenia jego drożności), obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna 
wydzielina śluzowa z nosa, kichanie, łzawienie oczu. Przeciwwskazania: Nie należy stosować preparatu u osób z cukrzycą, z zaburzeniami czynności 
nerek i przewlekłą niewydolnością nerek, z jaskrą, z nadciśnieniem tętniczych oraz niewydolnością serca. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; 
fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl.

1749*

cena za opakowanie

Estabiom
Junior 
wspomaga odporność 
u dzieci pow. 3 r. życia, 
20 kaps. 

4399*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

2999*

cena za opakowanie

XXXX*

cena za opakowanie

SILNIEJSZA NIŻ PRZEZIĘBIENIE

Aspirin®C **

20 tabletek

Aspirin® C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, 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, inne salicylany 
lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywia-
dzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne 
stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydol-
ność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/30.05.2014/KS

L.P
L.M

KT
.11

.20
18

.70
26

Polopiryna Complex**
leczenie objawów przeziębienia 
i grypy,  
8 sasz.

**

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

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

Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wybierz 
Tabletki 
Sudafed®

1999*

cena za opakowanie

Sudafed**
udrożnia zatkany nos,  
12 tabl.

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

health-watch.pl

2599*

cena za opakowanie

VIGALEX FORTE 2000 J.M. 60 TABL. Skład: 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 niedoboru witaminy D u kobiet 
planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w 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.

Vigalex 
Forte 2000 j.m. ** 
uzupełnia niedobory wit. D, 
60 tabl.

2399*

cena za 100 ml = 19,99 zł

LevoPront** 
syrop na kaszel, 
120 ml 

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.

Olimp 
Odpormax™
wspomaga odporność, 
60 kaps.

3999*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

3499*

cena za opakowanie

Gold 
Vit C + Tran 
wspomaga odporność , 
30 kaps.

Flegamax** 
syrop ułatwiający odkrztuszanie, 
120 ml 

2949*

cena za 100 ml = 24,58 zł

FLEGAMAX (Carbocisteinum). Skład i postać: Każdy ml roztworu doustnego zawiera 50 mg karbocysteiny. 15 ml (1 miarka) roztworu doustnego zawiera 
750 mg karbocysteiny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E 124), metylu parahydroksybenzoesan, sód. Roztwór 
doustny. Przezroczysty roztwór koloru czerwonego. Wskazania: Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym 
wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna 
choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: 
Leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, z tego względu produkt należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową 
w wywiadzie. W przypadku pojawienia się obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc należy zastanowić 
się nad kontynuacją leczenia tym produktem, a także zweryfikować diagnozę i zastosować inne leki, np. antybiotyki. Pacjenci z astmą oskrzelową muszą 
być poddani ścisłej kontroli podczas leczenia karbocysteiną ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu 
należy natychmiast przerwać stosowanie karbocysteiny. Pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania nie należy podawać karbocysteiny, jeśli 
w trakcie leczenia nie będzie zapewniona fizykoterapia oddechowa. Produkt zawiera czerwień koszenilową (E124), która może powodować reakcje 
alergiczne. Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy 
zawiera od 7,6 do 8,1 mg sodu na ml, co odpowiada od 0,38 do 0,41% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych. Podmiot 
odpowiedzialny: Medana Pharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 24438 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; faks: +48 22 364 61 02, www.polpharma.pl. Lek wydawany bez 
recepty. ChPL: 2019.04.24.F

Otrivin
Oddychaj Czysto 
aerozol do nosa,
100 ml

2999*

cena za 100 ml = 29,99 zł

SUPLEMENT DIETY

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.

2799*

cena za opakowanie

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 20 ml

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 50 ml

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 100 ml

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

L.M
KT

.11
.20
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.70

54

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

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 20 ml

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 50 ml

XXXX*

cena za opakowanie

Iberogast® 100 ml

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

L.M
KT

.11
.20

18
.70

54

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

Apap
Migrena**
lek stosowany 
przy migrenie, 
10 tabl. 

1999*

cena za opakowanie

APAP MIGRENA, paracetamol 250 mg, kwas acetylosalicylowy 250 mg, kofeina 65 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: doraźne 
leczenie bólu głowy i napadów migreny z aurą lub bez aury u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, 
kofeinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, u pacjentów, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, takich jak diklofenak czy ibuprofen, powoduje napady astmy, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę lub ostre zapalenie 
błony śluzowej nosa; czynny wrzód żołądka lub jelit, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego oraz u pacjentów z owrzodzeniem żołądka 
w wywiadzie; hemofilia lub inne skazy krwotoczne; ciężka niewydolność wątroby lub ciężkie uszkodzenie lub niewydolność nerek (GFR <30ml/min/1,73m2); 
ciężka niewydolność serca; przyjmowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień; trzeci trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: US 
Pharmacia, Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław.

Gaviscon**
lek na zgagę  
i niestrawność, 
48 tabl. 

Iberogast** 
płyn doustny, 
20-100 ml 

2999*

cena za opakowanie

2599*

od
cena za 100 ml = od 84,99 

GAVISCON o smaku mięty TAB, 250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów refluksu 
żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży lub u pacjentów 
z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku. Przeciwwskazania: Znana lub podejrzewana nadwrażliwość na substancje czynne lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

DOPPELHERZ 
MED 
na drażliwe jelita, 
30 tabl.

2499*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

Stoperan** 
lek przeciwbiegunkowy,
18 kaps.

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.

DOMOWA APTECZKA



7

** 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

Pueria Uno, 
60 kaps

Pueria Duo, 
90 kaps.

6499*

cena za opakowanie

5999*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

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

JEDYNY W POLSCE LEK
Z NAJWYŻSZĄ DAWKĄ BIOTYNY1

Pochwal się 
swoimi włosami

1 10 mg to najwyższa dostępna w Polsce 
dawka biotyny wśród leków bez recepty 
wg. danych IQVIA Pharmascope 05/2019

AŻ 10 mg BIOTYNY

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

JEDYNY W POLSCE LEK
Z NAJWYŻSZĄ DAWKĄ BIOTYNY1

Pochwal się 
swoimi włosami

1 10 mg to najwyższa dostępna w Polsce 
dawka biotyny wśród leków bez recepty 
wg. danych IQVIA Pharmascope 05/2019

AŻ 10 mg BIOTYNY3849*

cena za opakowanie

Jasnum 
 30+30 kaps.

Jasnum 
Mood 
30 kaps.

4999*

cena za opakowanie

3599*

cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

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

4849*

cena za opakowanie

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

1799*

cena za opakowanie

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.

Tantum Rosa** 
proszek do sporządzenia 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.

ZDROWA MAMA
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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.

2349*

cena za 100 ml = 156,60 zł

Acatar Care Kids** 
udrożnia i nawilża nos, 
15 ml 

Skład: Lek Acatar Care Kids zawiera substancję czynną oksymetazoliny chlorowodorek 0,25 mg/mL. 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

2249*

cena za opakowanie

Apap Junior**
lek przeciwbólowy 
i przeciwgorączkowy, 
6 sasz. 

APAP PRZEZIĘBIENIE JUNIOR 6 tor. Skład: Paracetamol 250 mg. Granulat. Wskazania: Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa 
i Pugha > 9). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

2299*

cena za 100 ml = 229,90 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.

259*

cena za opakowanie

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

SUPLEMENT DIETY

ACTIFED  5 ml syropu zawiera 1,25 mg triprolidyny chlorowodorku, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku oraz 10 mg 
dekstrometorfanu bromowodorku. Wskazania: Łagodzenie objawów towarzyszących stanom zapalnym górnych dróg 
oddechowych, w których korzystne jest podanie leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa, antagonisty 
receptora histaminowego H1 oraz leku przeciwkaszlowego. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat. 
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie 
tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa 
tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny i tego rodzaju leków 
może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego. Istnieje ryzyko wystąpienia 
syndromu serotoninowego podczas stosowania razem z dekstrometorfanem. Nie stosować u pacjentów przyjmujących 
furazolidon. Ciężka niewydolność wątroby. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-MU-2000001

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.

Na katar i kaszel

Potrójne działanie: 
odblokowuje nos  
zmniejsza ilość wydzieliny 
łagodzi suchy kaszel 2149*

cena za 100 ml = 21,49 zł

3149*

cena za opakowanie

Iskial Junior
wspiera odporność i u dzieci, 
30 kaps. do żucia 

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

1199*

cena za opakowanie
2199*

cena za opakowanie

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

3499*

cena za opakowanie

Maxon Forte** 
lek na erekcję
4 tabl.

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

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

Unikalny lek na zaparcia*

Zaczyna działać już 
po 5 minutach**

Działa już po 1 dawce**

Najmniejsza ilość płynu 
do podania*

Łatwa i dyskretna aplikacja**

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.

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

Unikalny lek na zaparcia*

Zaczyna działać już 
po 5 minutach**

Działa już po 1 dawce**

Najmniejsza ilość płynu 
do podania*

Łatwa i dyskretna aplikacja** 2999*

od
cena za opakowanie

Heviran Comfort MAX. Skład i postać: 1 tabletka zawiera 400 mg acyklowiru. Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. Wskazania: 
Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością. Produkt leczniczy może być 
stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu leku nr: 18428 wydane przez MZ; www.polpharma.pl. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.04.

4499*

cena za opakowanie

Heviran Comfort Max**
zapobieganie nawrotom opryszczki, 
30 tabl.

4299*

cena za opakowanie

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

SUPLEMENT DIETY

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

2199*

cena za 100 g = 54,98 zł

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

6399*

cena za 100 g = 35,55 zł

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

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.  
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® Coolmint**
tabletki do ssania 4 mg, 20 tabletek

Nicorette® Spray**
aerozol do jamy ustnej, 150 dawek

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.  
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® Coolmint**
tabletki do ssania 4 mg, 20 tabletek

Nicorette® Spray**
aerozol do jamy ustnej, 150 dawek

2399*

od
cena za opakowanie

1549*

cena za 100 g = 20,65 zł

Altacet** 
żel na stłuczenia i obrzęki, 
75 g 

ALTACET x 7g żel Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na miejsca z widocznym 
wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat.  Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  Postać: żel, tuba 75 g. Podmiot odpowiedzialny: 
PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 
50C, 02-672 Warszawa

1249*

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.

ZAWIERA UNIKALNY 
KOLAGEN FORTIGEL®,

KTÓRY WCHŁANIA SIĘ AŻ W 95%

POSTAW NA SPRAWNE STAWY

*Źródło: Rynek preparatów na stawy, IMS Pharmascope MAT 12.2017, value Suplement diety

Nr.1
wPolsce*

ZAWIERA UNIKALNY 
KOLAGEN FORTIGEL®,

KTÓRY WCHŁANIA SIĘ AŻ W 95%

POSTAW NA SPRAWNE STAWY

*Źródło: Rynek preparatów na stawy, IMS Pharmascope MAT 12.2017, value Suplement diety

Nr.1
wPolsce*

SUPLEMENT DIETY

6999*

cena za opakowanie

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

health-watch.pl

DIAGNOSTIC PRO MESH 
inhalator siateczkowy 

19499*

cena za 1 szt.

DIAGNOSTIC NC 300 
termometr bezkontaktowy
na podczerwień

19499*

cena za 1 szt.

21299*

cena za 1 szt.

MICROLIFE B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny, 
naramienny 

13699*

cena za 1 szt.

MICROLIFE A2 BASIC 
ciśnieniomierz automatyczny

MICROLIFE MT16C2 
termometr owulacyjny

1849*

cena za 1 szt.

99* 11499*

cena za 1 szt.

FUTURO 
kołnierz szyjny miękki, 
rozmiar uniwersalny

FUTURO
opaska stawu 
skokowego S,M,L

124
cena za 1 szt.

FUTURO 
dwustronny stabilizator
nadgarstka z szyną (czarny) S,M,L

4999*

cena za 1 szt.

FUTURO  
opaska na kolana S,M,L

4249*

cena za 1 szt.

MICROLIFE NC 200 
termometr bezkontaktowy

20999*

cena za 1 szt.

15499*

cena za 1 szt.

MICROLIFE NEB400
inhalator tłokowy 

1799*

od
cena za 100 ml = 9,01 zł

Opti Free 
płyny do soczewek 
kontaktowych, 
120-355 ml

DIAGNOSTIC DM-300 IHB 
ciśnieniomierz  automatyczny

14499*

cena za 1 szt.

2949*

cena za 100 ml = 294,90 zł

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

Strepsils Intensive, 
pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja 
przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat; przyjmowanie innych 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości (pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt 
Benckiser (Poland) S. A.  Strepsils z miodem i cytryną, Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik 
preparatu. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  RB-M-90871

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.

Rozwiązanie na każdy problem

SUPLEMENT DIETY
LEK

LEK

NA SUCHE  
I PODRAŻNIONE GARDŁO

NA UMIARKOWANY  
BÓL GARDŁA

NA SILNY BÓL  
GARDŁA

Strepsils Herbal  
o smaku miodu, melisy i propolisu;  

bez czarny i jeżówka 
24 pastylki twarde do ssania, bez cukru

Strepsils Intensive**
24 tabletki do ssania

Strepsils  
z miodem i cytryną**

36 pastylek twardych

health-watch.pl

** 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 wydawany przez Health Watch Sp. z o.o.; KRS 415814; Regon 146062172; NIP 1132854403; Skrytka pocztowa 56, 00-975 Warszawa 12.

STREFA PREMIUM

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.

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

1299*

cena za opakowanie

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.

2599*

cena za opakowanie

1799*

cena za opakowanie
2599*

cena za opakowanie
2749*

cena za opakowanie


