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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.

Rutinoscorbin**
stosowany w stanach przeziębienia oraz 
zakażenia wirusowego w tym grypie, 
210 tabl.

23 99
cena za opakowanie

Katalog obowiązuje: 02-19.03.2023 r.

MUCOPECT CONTROL to lek o działaniu mukolitycznym, wskazany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Dzięki zawartości karbocysteiny, Mucopect Control ułatwia odkrztuszanie oraz 
upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zawiera substancji słodzących. Postać farmaceutyczna: 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. MUC/07367/12/20. MAXON 
FORTE Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: MAXON FORTE (Sildenafilum). Dawka substancji czynnej: Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Wskazania do 
stosowania: Produkt leczniczy MAXON FORTE jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego 
MAXON FORTE niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) 
lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie syldenafilu, i leków takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produkt leczniczy MAXON FORTE jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy 
utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią 
(ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa. Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Opakowanie: 1 lub 
2 tabletki powlekane w blistrze, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań musza znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  05-152 Czosnów. 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. 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 askorbowey 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.V.2016. 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. 

Mucopect Control**
działanie polega na zmniejszeniu lepkości śluzu w 
drogach oddechowych, 
30 kaps.

Tantum Verde**
aerozol stosowany w stanach zapalnych 
gardła i jamy ustnej, 
30 ml

29 99
cena za opakowanie

24 99
cena za 100 ml = 83,30 zł

Maxon Forte**
wskazany do stosowania u dorosłych 
mężczyzn z zaburzeniami erekcji, 
4 tabl.

34 99
cena za opakowanie

ACC Optima**
tabletki ułatwiające odkrztuszanie, 
10 szt.

18 49
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.

Ibufen dla dzieci Forte**
na ból i gorączkę, smak malinowy i 
truskawkowy, zawiesina, 
100 ml

31 49
cena 
za 100 ml = 31,49 zł

Strepsils na kaszel**
upłynnia wydzielinę śluzową 
i ułatwia jej odkrztuszanie, 
20 kaps.

32 49
cena za opakowanie

ZAUFAJ MAKSYMALNEJ SILE BIOTYNOX FORTE

Stosowany w leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie 
włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry. Lek 
ten należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład 
biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B. 
Biotynox stosuje się w leczeniu niedoboru biotyny przy objawach takich jak: 
wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry 
zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust i uszu, po wykluczeniu przez lekarza innych 
przyczyn. Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się 
komórek naskórka oraz włosów i paznokci.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

POLOPIRYNA GARDŁO 8,75 MG 24 Skład: Substancją czynną: flurbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu. Wskazania: Lek Polopiryna Gardło jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak podrażnienie, ból i obrzęk gardła i trudności w przełykaniu u dorosłych i młodzieży w wieku 
powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku jeśli u pacjenta po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowała kiedykolwiek w przeszłości astma, niespodziewane odgłosy podczas oddychania 
lub trudności w oddychaniu, wydzielina z nosa, obrzęk twarzy lub wysypka skórna ze świądem (pokrzywka), jeśli u pacjenta występuje lub występował wrzód w żołądku lub jelitach (dwa lub więcej epizodów wrzodów żołądka lub dwunastnicy), jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, ciężkie zapalenie jelita 
grubego lub choroby krwi związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży (III trymestr ciąży), jeśli u pacjenta występuje lub występowała ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. THERAFLU 
EXTRAGRIP. 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 wydzielina śluzowa 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: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 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. STREPSILS NA KASZEL, 375 mg, kapsułki, twarde. Jedna kapsułka twarda zawiera 375 mg karbocysteiny. 
Wskazania do stosowania: Karbocysteina to środek mukolityczny do stosowania w leczeniu uzupełniającym chorób dróg oddechowych, charakteryzujących się nadmierną ilością lepkiego śluzu w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancją czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, 
stosowanie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. 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. IBUFEN DLA DZIECI FORTE o smaku malinowym. Skład i postać: Zawiesina doustna. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 200 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: maltitol 
ciekły (E 965), sodu benzoesan (E 211). 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 2,4 g maltitolu ciekłego, 5 mg sodu benzoesanu. Wskazania: Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego). 
Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek 
w przeszłości reakcje nadwrażliwości w postaci skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej, nieżytu błony śluzowej nosa, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki; z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub nawracającym owrzodzeniem lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody 

Biotynox Forte**
wspomaga leczenie niedoboru biotyny 
z takimi objawami jak: wypadanie włosów, 
30 tabl.

41 99
cena za opakowanie

Theraflu Extra Grip**
lek w saszetkach na objawy 
grypy i przeziębienia, 
14 szt.

32 99
cena za opakowanie

Aroma Kids
plastry do aromaterapii, 
5 szt.

15 99
cena 
za opakowanie

Nosonek
przeznaczony do higieny nosa dzieci 
i dorosłych, 
15-120 ml

od21 99
cena 
za 100 ml = od 18,33 zł

Polopiryna Gardło**
łagodzenie objawów 
stanu zapalnego gardła, 
16-24 past.

od27 99
cena za opakowanie

DOBRA FORMA ZIMĄ
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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

Aleric Deslo Active**
łagodzi objawy związane z alergicznym 
zapaleniem błony śluzowej nosa, 
10 tabl.

Ascorvita**
lek stosowany w stanach niedoborów 
lub zwiększonego zapotrzebowania 
na witaminę C, 20 tabl. mus.

13 99
cena za opakowanie

MĄDRY SPOSÓB NA BÓL BRZUCHA

No-Spa łagodzi bolesne skurcze w obrębie przewodu pokarmowego, dróg 
żółciowych i dróg rodnych. Doskwiera Ci ból brzucha związany z przejedzeniem, 
stresem, biegunką, miesiączką, kłopotami z jelitami bądź nerkami, czy układem 
moczowym? Powodem może być skurcz mięśni gładkich. Czasem ból jest 
nie tylko sygnałem ostrzegawczym, ale staje się trudny do zniesienia i obniża 
znacząco jakość życia człowieka. Dzięki działaniu rozkurczowemu No-Spa 
likwiduje częsta przyczynę bólu brzucha - skurcz. Pozbądź się bólu brzucha 
i wróć do normalnego funkcjonowania.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacją w wywiadzie występującymi po zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek; z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym 
krwawieniem, ze skazą krwotoczną; z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, takimi jak trombocytopenia; z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); w ostatnim trymestrze ciąży. Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u niemowląt ważących poniżej 5 kg. Podmiot 
odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2021.01.28. IBUVIT D3 4000 IU. Ibuvit D3 4000 IU Skład i postać: 1 kapsułka zawiera 100 mikrogramów (4000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3) Wskazania: Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. osteomalacja, osteoporoza) u dorosłych 
z otyłością [wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) ≥ 30]. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie. Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria. Kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza. Ciężka niewydolność nerek. Hiperwitaminoza D. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 
18 lat. Kobiety w ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 25922 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 25.06.2020 r. APAP Paracetamol 500 mg; tabletki powlekane. Wskazania: Bóle o różnej etiologii: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), menstruacyjne, 
zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła, nerwobóle oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. APAP jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ALERIC DESLO ACTIVE. Desloratadinum 2,5 lub 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania do stosowania: łagodzenie objawów związanych z:  
alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa pokrzywką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą  lub na loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o. UROFURAGINUM MAX. Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: uroFuraginum Max (Furazidinum). 
Dawka substancji czynnej: 1 tabletka zawiera: zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum). Postać farmaceutyczna: Tabletki barwy żółtej lub żółto–pomarańczowej, okrągłe z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną, inne pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, pierwszy trymestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie 
kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej. Opakowanie: 1 opakowanie zawiera 15 tabletek lub 30 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A. Pieńków 149 02-152 Czosnów. 
ASCORVITA. Substancja czynna: Kwas askorbowy. Postać: Tabletki musujące. Dawka: 1000 mg. Wskazania: Wskazaniem do stosowania Ascorvita o smaku cytrynowym są stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania: u dzieci do 12 roku życia, jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa, jeśli u pacjenta 
występuje nadwrażliwość na składniki preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Natur Produkt Pharma Sp.z o.o., ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka. COLDREX MAXGRIP, (1000 mg + 10 mg + 40 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego Skład: 1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum), 10 mg 
chlorowodorku, fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), 40 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Substancje o znanym działaniu: 1 saszetka zawiera: 3,73 g sacharozy i 129,15 mg sodu. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem 
gardła, nieżytem nosa (katarem). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Przyjmowanie zydowudyny, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po ich ostatnim 
zastosowaniu. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Perrigo Poland Sp. z o.o. SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI. Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia 
błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku 
poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki 
mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

No-Spa Max**
lek rozkurczowy na różne 
rodzaje bólu brzucha, 
20 tabl.

Coldrex Max Grip**
krótkotrwałe, objawowe leczenie 
grypy lub przeziębienia, 
10 sasz.

Sudafed Xylospray HA**
dla dzieci, spray do nosa, 
10 ml

21 99
cena za opakowanie

23 99
cena za opakowanie

26 99
cena za 100 ml = 269,90 zł

Ibuvit D3**
4000 IU uzupełnia niedobory 
witaminy D, 
60-90 kaps.

od31 99
cena za opakowanie

od15 49
cena za opakowanie

Apap**
lek przeciwbólowy 
i przeciwgorączkowy, 
24 tabl.

14 49
cena za opakowanie

DOBRA FORMA ZIMĄ



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.

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 wywiadzie, 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 niewydolność nerek, ostatni 
trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 lat, kamica nerkowa, hiperoksaluria, hemochromatoza. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl  V5/11.07.2022/MK

CH-20220916-89

XXXX*

cena za opakowanie

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 wywiadzie, wywołane po-
daniem 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 niewydolność nerek, ostatni trymestr 
ciąży, dzieci poniżej 12 lat, kamica nerkowa, hiperoksaluria, hemochromatoza. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 
02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl  V5/11.07.2022/MK CH-20220916-89

29 99
cena za opakowanie

29 49
cena za 100 ml = od 14,75 zł

Bronchipret® TE
  Hamuje proces zapalny1

  Ułatwia odkrztuszanie1

  Redukuje napady kaszlu2,3

Zapalenie oskrzeli?

Męczący kaszel?

Bronchipret TE, syrop 100 g syropu zawiera: 
-

dukt leczniczy zawiera 7% [V/V] alkoholu. Postać farmaceutyczna: Syrop Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do 
umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych 
(Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku 
udziela: 
1. 
in experimental bronchoalveolitis. Phytomedicine 2015; 22: 1172–1177. 2.

3. Marzian O: Treat-

Med 2006; 149: 69–74. 

35 99
cena za 100 ml = 35,99 zł

Sinupret® eXtract
  Znika blokada nosa1

  Ustępuje zatokowy ból głowy2

  Można swobodnie oddychać1

Zatkany nos? 

 
Zatokowy ból 
głowy?

Sinupret® extract Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.), ziela szczawiu 
(Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny ( L.) (1:3:3:3:3). Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m). Postać farmaceutyczna: Tabletka drażowana. Wskazania do sto-
sowania: Sinupret®

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroba wrzodowa. Podmiot odpowiedzialny: Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy.  

1. 2. Bachert C et al. Poster: Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled 

51 99
cena za opakowanie

Sudafed® 
Xylospray DEX** 
lub Xylospray DEX dla dzieci**

aerozole do nosa

Katar w prezencie?

1. Dotyczy błony śluzowej nosa. SUDAFED® XYLOSPRAY DEX: Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 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 dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 
SUDAFED® XYLOSPRAY DEX DLA DZIECI: 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. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. 
 PL-SU-2200138

Wybierz Sudafed®  Xylospray               

lub Xylospray                   dla dzieci

odblokowuje nos
przyspiesza gojenie1

chroni1 
bez konserwantów

odblokowuje nos
przyspiesza gojenie1

chroni1 
bez konserwantów

25 99
cena za opakowanie

1. Dotyczy efektu odblokowania nosa i zatok. 
SUDAFED®: Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie 
zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego 
zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Podmiot odpowiedzial-
ny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.  PL-SU-2200139

Sudafed®**

tabletki powlekane 60 mg, 12 tabl.

Wybierz Sudafed® Tabletki
odblokowują nos
zmniejszają obrzęk
eliminują ucisk w zatokach1

ułatwiają oddychanie1

Katar w prezencie?

od28 99
cena za 100 ml = od 269,90 zł

Stodal**
syrop na kaszel różnego 
pochodzenia towarzyszący 
infekcjom górnych 
dróg oddechowych, 
200 ml

STODAL SYROP 200 ML. Postać farmaceutyczna Syrop. Skład jakościowy i ilościowy. Produkt złożony. Wskazania do stosowania: 
Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza. Kaszel różnego pochodzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych. 
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: 
BOIRON SA, 2 avenue de l Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja

** **

XXXX*

cena za opakowanie

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 wywiadzie, wywołane po-
daniem 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 niewydolność nerek, ostatni trymestr 
ciąży, dzieci poniżej 12 lat, kamica nerkowa, hiperoksaluria, hemochromatoza. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 
02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl  V5/11.07.2022/MK CH-20220916-89

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

21 99
cena za 100 ml = 219,90 zł

18 99
cena za 100 ml = 105,50 zł

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

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.

Pelavo Oskrzela
3+, wspomaga prawidłowe 
działanie dróg oddechowych, 
łagodzi podrażnienia gardła i krtani, 
120 ml

45 49
cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

32 99
cena za opakowanie

OROFAR MAX 30 PAST. Substancja czynna: Cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek.Dawka: 2 mg +1 mg. 
Postać: Pastylki twarde. Wskazania: Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także 
łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na cetylopirydyniowy chlorek, 
lidokainy chlorowodorek, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health.

Orofar Max**
pastylki na ból gardła, 
30 szt.

17 49
cena za 100 ml = 174,90 zł

26 49
cena za opakowanie

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

Gripex HOT MAX**
leczy objawy przeziębienia i grypy, 
12 sasz.

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.

40 99
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

1. Orally Disintegrating Tablets A Review Sudhir Bharawaj Vinay Jain, Shailesh Sharma, R C Jat and Suman Jain, p 81 88 2. Działanie 
przeciwbiegunkowe loperamidu zaobserwowano w ciągu jednej godziny po podaniu pojedynczej dawki 4 mg (2 tabletki).Imodium Instant: 
Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku. Wskazania: Produkt Imodium Instant jest 
wskazany w: - objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki, - objawowym leczeniu ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita 
drażliwego u osób dorosłych (od 18 roku życia) po uprzednim zdiagnozowaniu tej choroby przez lekarza. U pacjentów z wytworzoną przetoką 
jelita krętego produkt Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.             PL-IM-2200012

Imodium Instant**

tabletki doustne

Bez popijania - rozpuszcza się 
na języku w 2-3 sekundy1

Działa już po 1 dawce2

Dla dorosłych  
i dzieci od 6 lat

Lek przeciwbiegunkowy

*Działanie łupiny nasiennej babki jajowatej, która reguluje pracę jelit i ułatwia wypróżnianie. **IQVIA Poland Pharmascope 12/2021, 
MAT 07/2021, 0TC3 ©2022 IQVIA and its affiliates. All rights reserved. Producent: Orkla Care A/S, Industrigrenen 10, DK-2635 Ishøj, 
Dania. Dystrybutor: Orcla Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa.

Szybka ulga od zgagi i niestrawności

Rennie®**

48 tabletek

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz sub-
stancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, nie-
strawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiperkalcemię, kamica nerkowa  
z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK
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cena za opakowanie25 49
cena za opakowanie

42 99
cena za 100 g = 21,50 zł

41 99
cena za opakowanie

Szybka ulga od zgagi i niestrawności

Rennie®**

48 tabletek

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz sub-
stancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, nie-
strawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiperkalcemię, kamica nerkowa  
z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK
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Szybka ulga od zgagi i niestrawności

Rennie®**

48 tabletek

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz sub-
stancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, nie-
strawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiperkalcemię, kamica nerkowa  
z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK
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Szybka ulga od zgagi i niestrawności

Rennie®**

48 tabletek

Rennie® Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg wapnia węglanu (272 mg wapnia) i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego oraz sub-
stancje pomocnicze. Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, nie-
strawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia i/lub stany powodujące hiperkalcemię, kamica nerkowa  
z kamieniami zawierającymi osady wapniowe, hipofosfatemia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/17/09/2015/MK
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Tadalafil Maxigra**
lek na erekcję, 
2 tabl.
Tadalafil Maxigra.  Skład i postać: Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 
jednowodna. Każda tabletka powlekana zawiera 153,8 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. 
Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Produkt Tadalafil Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. W badaniach klinicznych wykazano, że 
tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Uważa się, że jest to wynikiem skojarzonego działania azotanów i tadalafilu na szlak tlenek azotu/cGMP. 
Dlatego stosowanie produktu Tadalafil Maxigra jest przeciwwskazane u pacjentów stosujących organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci. Nie wolno 
stosować produktu Tadalafil Maxigra u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna. W przypadku, gdy o zastosowaniu 
leczenia farmakologicznego decyduje lekarz powinien on rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca związanych z aktywnością 
seksualną u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących, nie włączonych do 
badań klinicznych, grupach pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego: pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 90 dni przebyli zawał mięśnia 
sercowego, pacjenci z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych, pacjenci, u których w ciągu ostatnich 
6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association), pacjenci z niekontrolowanymi 
arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyli 
udar. Produkt Tadalafil Maxigra jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic 
przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało 
to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, i leków 
pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 23996 wydane przez MZ. Lek wydawany 
bez recepty. ChPL: 2022.03.31. 

20 99
cena za opakowanie

IBUPROM MAX SPRINT Ibuprofenum 400 mg, kapsułki, miękkie. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do 
umiarkowanego: bóle głowy (m.in. ból napięciowy), migrena z aurą lub bez aury (objawy takie jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło 
i dźwięk), bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle kostne i stawowe. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka (m. in. w przebiegu grypy, przeziębienia 
lub innych chorób zakaźnych). Przeciwwskazania: Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego 
leku (wymienionych w punkcie 6). U osób, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej. Jeśli u pacjenta występują następujące 
schorzenia: o choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub przebyta, krwawienie lub perforacja (w tym występujące po zastosowaniu 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych), ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca, o skaza 
krwotoczna. W trakcie leczenia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym lekami z grupy zwanej inhibitorami COX-2. W III trymestrze 
ciąży. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Ibuprom 
Max Sprint** 
lek przeciwbólowy, 
przeciwzapalny, 
przeciwgorączkowy, 20 kaps.

od15 49
cena za opakowanie

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

Naturell 
Koenzym Q10
zawiera wysoką ilość 
koenzymu Q10, 
120 kaps.

SUPLEMENT DIETY

14499*

cena za opakowanie

Urofuraginum 
Max**
produkt leczniczy hamujący 
rozwój wielu bakterii wywołujących 
zakażenie dróg moczowych, 
30 tabl.

17 99
cena za opakowanie

78 99
cena za opakowanie

34 49
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 Pharma S.A

Mama DHA 
Premium +

Zawiera odpowiednio dobraną kompozycję DHA, witamin i minerałów - składników, 
które wspierają organizm kobiety planującej ciążę, w ciąży i karmiącej piersią oraz 
prawidłowy rozwój płodu i dziecka karmionego piersią

SUPLEMENT DIETY

Pueria Uno, 
Duo 
60-90 kaps.

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

Duo-Fem
łagodzi uciążliwe 
objawy menopauzy, 
56 tabl. 

od65 99
cena za opakowanie

Biotebal
szampon, odżywka 
przeciwko wypadaniu 
włosów

od32 99
cena za 100 ml = od 16,50 zł

KOSMETYK

ZDROWIE KOBIETY
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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.

41 99
cena za 100 ml = 419,90 zł

29 99
cena za opakowanie

37 99
cena za opakowanie

Visolvit
Junior Orange
zestaw witamin w postaci 
musującej o smaku 
pomarańczowym,
30 sasz.

SUPLEMENT DIETY

Szybka pomoc  
na bolesne ząbkowanie

zmniejsza ból

łagodzi podrażnienie 
dziąseł

nie zawiera cukru

CALGEL® 1 gram żelu do stosowania na dziąsła zawiera 3,3 mg lidokainy chlorowodorku i 1 mg cetylopiry-
dyniowego chlorku. Wskazania: Stany zapalne podczas ząbkowania. Calgel® działa szybko, zmniejszając ból 
wywołany ząbkowaniem i łagodząc podrażnienie dziąseł niemowlęcia. Posiada także niewielkie właściwości 
antyseptyczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję  
pomocniczą, wtym rumianek. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. PL-CG-2100003

Calgel®**

żel na dziąsła

33 49
cena za 100 g = 334,90 zł

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

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

Vibovit 
żelki witaminowe dla dzieci, 
różne rodzaje, 
30-50 szt.

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.

od21 49
cena za opakowanie

24 49
cena za 100 ml = 244,90 zł

ZDROWIE DZIECKA
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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 nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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17 49
cena za opakowanie

49 99
cena za opakowanie

55 99
cena za opakowanie

Laremid**
lek przeciwbiegunkowy, 
20 tabl.  

Magne B6 
Forte**
uzupełnia 
niedobory magnezu, 
60 tabl.

LAREMID Skład: Substancją czynną jest: chlorowodorek loperamidu. 1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku 
(Loperamidi hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Tabletki Laremid są zalecane do stosowania podczas leczenia 
objawowego biegunki o ostrym lub przewlekłym przebiegu. Może być także wykorzystany w terapii pacjentów z wytworzoną 
przetoką jelita krętego ze względu na swoje właściwości powodujące ograniczenie ilości wypróżnień i ich objętości oraz zwiększenie 
konsystencji stolca. Przeciwwskazania: w przypadku nadwrażliwości na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników 
leku, u dzieci poniżej 6 lat, w przypadku nasilonej biegunki z krwią i wysoką gorączką, jeśli pacjent ma wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego, w przypadku ostrej biegunki wywołanej przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy 
(związane ze stosowaniem antybiotyków), w przypadkach, gdy powinno unikać się zwolnienia perystaltyki, np. w niedrożności jelit, 
rozszerzeniu okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 
01-207 Warszawa.

MAGNE B6 Forte, 100 mg jonów magnezu + 10 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana 
zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) i 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini 
hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 50,57 mg. Wskazania do stosowania: Występowanie 
poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: - nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, 
niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; - objawy lęku, takie jak kurcze przewodu 
pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); - kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu 
może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6 Forte, 
kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy. Podmiot 
odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. {ChPL 01/2018}

Gold-Vit C 
1000 Forte
witamina C nowej generacji, 
60 kaps. 

SUPLEMENT DIETY

31 99
cena za opakowanie

36 49
cena za opakowanie

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

Ginkofar 
Forte**
wpływa na poprawę pamięci 
i sprawności umysłowej, 
60 tabl.

Centrum Ona, On
kompletny zestaw witamin 
dla kobiet i mężczyzn, 
30 tabl.

SUPLEMENT DIETY

od39 99
cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

MAGNE B6 FORTE

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.

23 99
cena za 100 g = 59,98 zł

19 99
cena za opakowanie

29 99
cena za opakowanie

49 49
cena za 100 ml = 82,48 zł

21 99
cena za 100 g = 32,82 zł

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

Tadalafil Maxon**
lek na erekcję, 
2 tabl.
TADALAFIL MAXON, 50 mg, tabletki powlekane. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Tadalafil. Dawka/stężenie substancji czynnej. Każda tabletka 
zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 153,80 mg laktozy (w postaci jednowodnej). Postać 
farmaceutyczna. Tabletka powlekana (tabletka). Jasnopomarańczowe, podłużne, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, w przybliżeniu 11 mm x 6 mm 
z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do 
stosowania: Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. TADALAFIL MAXON nie jest 
przeznaczony do stosowania u kobiet. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. W badaniach 
klinicznych wykazano, że tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Uważa się, że jest to wynikiem skojarzonego działania azotanów i tadalafilu na szlak 
tlenek azotu/cGMP. Dlatego stosowanie produktu TADALAFIL MAXON jest przeciwwskazane u pacjentów zażywających organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci. 
Nie wolno stosować produktu TADALAFIL MAXON u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna. W przypadku, gdy o zastosowaniu 
leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, powinien on rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca związanych z aktywnością seksualną 
u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących, nie włączonych do badań klinicznych, 
grupach pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego: - pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 90 dni przebyli zawał mięśnia sercowego, - pacjenci z niestabilną 
dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych, - pacjenci, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca 
co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association), - pacjenci z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub 
niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, - pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyli udar. Produkt TADALAFIL MAXON jest przeciwwskazany u pacjentów, 
którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior 
ischemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Jednoczesne stosowanie 
inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego 
niedociśnienia tętniczego. Podmiot odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów. Niniejsza informacja została przygotowana 
na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Tadalafil Maxon, 10 mg, tabletki powlekane zatwierdzonej 02.2022, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem 
leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. 

Wybierz gumy do żucia nicorette® 
– prosty i szybki sposób na 
rzucenie palenia

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC „Preparaty stosowane w uzależnieniach – palenie papierosów” dane PEX za okres MAT 10 2022.  
NICORETTE CLASSIC GUM: Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg lub 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, 
co odpowiada 2 mg lub 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu 
poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Nicorette® Classic Gum**

lecznicza guma do żucia 2 i 4 mg,105 tabl.

Rzuć palenie na dobre!

Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.            PLNI-2200090

86 99
cena za opakowanie

Loxon Max**
leczenie łysienia 
androgenowego  
u kobiet i mężczyzn,  
60 ml 

LOXON MAX, 50 mg/ml, płyn na skórę. Skład: 1 ml płynu na skórę zawiera 50 mg minoksydylu (Minoxidilum). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy, etanol 96%. Wskazania do stosowania: Leczenie łysienia androgenowego 
u kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą, u pacjentów z leczonym i nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, w przypadkach nagłej lub niewyjaśnionej utraty 
włosów, jeżeli utrata włosów związana jest z ciężkimi chorobami, takimi jak zaburzenie czynności tarczycy, toczeń układowy, 
utrata włosów z pewnej powierzchni skóry z powodu stanu zapalnego skóry głowy lub innych chorób, gdy skóra głowy jest 
ogolona lub zmieniona chorobowo (np. łuszczyca, stan zapalny, skóra głowy jest zaczerwieniona, podrażniona, lub bolesna), 
u pacjentów, którzy stosują opatrunki okluzyjne lub stosują miejscowo inne produkty lecznicze. Podmiot odpowiedzialny: Perrigo 
Poland Sp. z o.o.

23 99
cena za 100 g = 59,98 zł

ZDROWE CIAŁO
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**To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości 
skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

18999*

cena za 1szt.

DIAGNOSTIC NC 300**
termometr bezkontaktowy 
- pomiar temp. na czole i temp. otoczenia

33 49
cena za opakowanie

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

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

14499*

cena za 1szt.

DIAGNOSTIC ECONSTELLATION PLUS**
inhalator kompresorowy tłokowy do 
rozpylania substancji przeznaczonych 
do inhalacji

30
sekund

12
godzin

Łagodzi przekrwienie oka¹
Działa po 30 sekundach
Poprawia komfort oczu
przez 12 godzin
Zawiera 3 substancje 
nawilżające²

Visine® Comfort**

krople do oczu, 15 ml

1. Przekrwienie oka spowodowane przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergiczne zapalenie spojówek. 2. Glicerol, Hypromeloza, Makrogol 400.  3. Od 2 do 6 lat wyłącznie po konsultacji z personelem 
medycznym. VISINE® COMFORT 1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Wskazania: Doraźne łagodzenie przekrwienia oka w przebiegu niezakaźnych podrażnień oka, np. 
spowodowanych przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub alergiczne zapalenie spojówek. Wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat stosować 
wyłącznie  po konsultacji z personelem medycznym. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.                                                        PL-VI-2200001

22999*

cena za 1szt.

DIAGNOSTIC NC PRO**
termometr bezkontaktowy 
- pomiar temp. na czole i temp. otoczenia

1

5

2

6 7 8

3 4

1, 5, 6, 7  Producent: CHDE POLSKA S.A.
2, 3, 4, 8  Producent: DIAGNOSIS S.A.

16999*

cena za 1szt.

MICROLIFE NEB 210**
inhalator kompresorowy

15499*

cena za 1szt.

MICROLIFE NC 200**
termometr bezkontaktowy

17999*

cena za 1szt.

DIAGNOSTIC PRO AFIB
ciśnieniomierz naramienny 
z zasilaczem

MICROLIFE BP B3 AFIB
ciśnieniomierz automatyczny
+ zasilacz gratis

PEMPA NEB MESH
inhalator membranowy

26499*

cena za 1szt.

19999*

cena za 1szt.

33 99
cena za 100 ml = 226,60 zł

Biotrue, ReNu 
Advanced
płyny do soczewek kontaktowych, 
100-360 ml

26 99
cena za 100 g = 53,98 zł

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

Traumon **
lek przeciwbólowy i przeciwzapalny,
50 g

od22 99
cena za 100 ml = od 22,99 zł

SPRZĘT 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.

STREFA PREMIUM

13 99
cena za opakowanie

23 99
cena za opakowanie

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. 

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

od27 99
cena za opakowanie


