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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, 
150 tabl.

18 49
cena za opakowanie

Katalog obowiązuje: 20.03-31.03.2023 r.

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. ALLEGRA: 
Substancja czynna: Feksofenadyny chlorowodorek. Dawka:120 mg. Postać: Tabletki powlekane. Wskazania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4195. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000. 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. RENNIE ANTACIDUM. 
Substancja czynna: Węglan wapnia, węglan magnezu. Dawka: 680 mg + 80 mg. Postać: Tabletki do ssania. Wskazania: Do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, 
niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na węglan wapnia, węglan magnezu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność 
nerek, hiperkalcemia, wapniowa kamica nerkowa. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. ALTACET  x 75 g 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

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

Allegra**
produkt leczniczy 
do stosowania w katarze siennym, 
10 tabl.

24 99
cena za 100 ml = 83,80 zł

22 99
cena za opakowanie

Rennie Antacidum**
tabletki do ssania stosowane przy zgadze, 
nadkwaśności i niestrawności, 
48 szt.

25 49
cena za opakowanie

Alacet**
lek przeciwbólowy, przeciwobrzękowy, 
75 g

18 99
cena za 100 g = 25,32 zł
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** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania  
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Isla
łagodzi objawy chrypki 
i podrażnionego gardła, różne smaki 
30 past.

od22 49
cena za opakowanie

15 99
cena za opakowanie

AromaKids**
plastry do aromaterapii, 
5 szt.

FLEGAMINA ZWALCZAJ KASZEL, 
DZIAŁAJ NA PRZYCZYNĘ

Flegamina nie tylko rozrzedza wydzielinę, lecz także aktywuje mechanizmy 
obronne, usuwające wirusy i bakterie, które są główną przyczyną infekcji. 
Charakterystyka Produktu Leczniczego Flegamina: infekcje dróg oddechowych 
obserwowane w praktyce klinicznej są najczęściej wywołane przez takie 
patogeny, jak wirusy lub bakterie. Zmiana morfologii śluzu prowadzi do zmiany 
konsystencji na lepką I gęstą, która wiąże bakterie i wirusy i jest miejscem ich 
rozwoju. Poznaj gamę produktów Flegamina: syrop o smaku miętowym, syrop 
bez cukru, syrop o smaku malinowym, syrop Junior o smaku malinowym, 
tabletki.

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

TABCIN TREND kapsułki miękkie 0,25g+0,03g+2mg 24 kaps. (2 blist.po 12 szt.) Tabcin® Trend - 1 kapsułka miękka zawiera 250 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 2 mg maleinianu chlorfenyraminy oraz substancje pomocnicze. Wskazania: Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia 
przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła i drapaniem w gardle, kichaniem, 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; nadciśnienie; 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. VIGALEX FORTE 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. FLEGAMINA O SM. MIĘT. 4MG/5 ML 120 ML . Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml syropu Flegaminy o smku miętowym zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre 
i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 7 lat, gdyż preparat zawiera alkohol. Podmiot odpowiedzialny: Teva 
Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa; 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. 
SUDAFED: Substancja czynna: Ksylometazoliny chlorowodorek. Dawka: 1mg/1ml. Postać: Aerozol do nosa, roztwór. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok 
przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. (rhinitis 
sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. CLARITINE. Substancja czynna: Loratadyna. Dawka: 
10 mg. Postać: Tabletki. Wskazanie: Produkt leczniczy CLARITINE ® SPE jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję 

Flegamina**
syrop ułatwiający odkrztuszanie, 
120-200 ml

Vigalex Forte**
2000 j.m. zapobiega niedoborowi 
witaminy D, 
60 kaps.

24 99
cena za opakowanie

23 99
cena za 100 ml 
= 239,90 zł

Sudafed XyloSpray HA**
aerozol zmniejszający 
obrzęk błony śluzowej nosa, 10 ml

Tabcin Trend**
lek przeciw objawom 
przeziębienia i grypy, 
24 kaps.

43 99
cena za opakowanie

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

32 99
cena za opakowanie

od19 99
cena za 100 ml 
= od 16,66 zł

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

Starazolin**
stosowany w leczeniu objawowym 
stanów, którym towarzyszy obrzęk 
i przekrwienie spojówek, 2x5 ml

18 99
cena za 100 ml = 189,90 zł

Calcium
w folii, uzupełnia dietę w wapń i wit. C, 
12 tabl. musujących

6 49
cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

13 49
cena za opakowanie

Allertec WZF**
lek przeciwalergiczny, 
10 tabl.

Otrivin Allergy**
łagodzi objawy zapalenia 
błony śluzowej nosa, 
15 ml

CLARITINE ALLERGY ŁAGODZI NAJBARDZIEJ 
UCIĄŻLIWE OBJAWY ALERGII

Alergia uważana jest za najczęściej występującą dolegliwość we współczesnym 
świecie. Niemożliwe jest trwałe i całkowite wyleczenie jej, ale można wspierać 
organizm w walce z efektami ubocznymi. Claritine Allergy jest wskazany 
w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich 
jak: kichanie, wyciek z nosa i swędzenie, świąd i pieczenie oczu i przewlekłej 
pokrzywki idiopatycznej. Bez uczucia senności!

Więcej dowiesz się na health-watch.pl

pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego CLARITINE SPE w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska. ALLERTEC EFFECT 20 mg. Substancją czynną leku jest bilastyna. Każda tabletka zawiera 20 mg bilastyny. Wskazania do stosowania:  
w objawowym leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz pokrzywki.  Lek może być również stosowany do leczenia swędzących wysypek skórnych (bąble lub pokrzywka). Bilastyna hamuje powstawanie bąbli oraz zaczerwienienia skóry przez 24 godziny 
po przyjęciu pojedynczej dawki, dzięki czemu poprawia się jakość snu i jakość życia. Przeciwwskazania: leku nie należy stosować: jeśli pacjent ma uczulenie na bilastynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne 
„POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański. LIRRA GEM. Skład: 1 tabletka powlekana zawiera: substancję czynną: lewocetyryzyny dichlorowodorek 5mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynia, 
hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400. Wskazania: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (w tym przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa), pokrzywka. Działanie: przeciwalergiczne. Dawkowanie: dorośli 1 tabletka dziennie. Lek Lirra Gem należy połykać w całości, 
popijając wodą. Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku, ciężkie zaburzenia czynności nerek, nietolerancja niektórych cukrów, ciąża, laktacja. Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. OTRIVIN ALLERGY, (2,5 
mg + 0,25 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu zawiera 2,5 mg fenylefryny (Phenylephrinum) oraz 0,25 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas). Jedna dawka zawiera 0,3536 mg fenylefryny i 0,0354 mg dimetyndenu maleinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 
Roztwór zawiera 0,1 mg chlorku benzalkoniowego w każdym ml roztworu oraz olejek lawendowy deterpenowany zawierający: geraniol, linalol, kumarynę oraz limonen. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów przeziębienia, przekrwienia błony śluzowej nosa, ostrego i przewlekłego zapalenia błony 
śluzowej nosa, sezonowego (katar sienny) oraz niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Wspomagająco w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok oraz w zapaleniu ucha środkowego. Pielęgnacja przed- i pooperacyjna w chirurgii nosa. 
Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na fenylefrynę, dimetyndenu maleinian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni. Zanikowe 
zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v. XII.2021. STARAZOLIN. Skład i postać: 1ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Produkt 
zawiera chlorek benzalkoniowy. Wskazania: Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi takimi jak: kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, woda chlorowana, kosmetyki. Alergiczne stany zapalne takie 
jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw. Starazolin łagodzi objawy towarzyszące, takie jak: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tetryzolinę lub którykolwiek składnik preparatu; jaskra szczególnie z wąskim kątem lub inne ciężkie schorzenia 
oczu. Dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa 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. ALLERTEC WZF skład: Substancją czynną 
jest: cetyryzyny dichlorowodorek. 1 tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoreku (Cetirizini dihydrochloridum). Wskazania: Allertec WZF podaje się w celu łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, 
czyli np.: zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu Lek podaje się również, aby zmniejszyć objawy przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Przeciwwskazania: Nie stosować leku Allertec WZF w przypadku 
nadwrażliwości na cetyryzynę, hydroksyzynę, pochodne piperazyny lub na którykolwiek ze składników pomocniczych leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania tabletek Allertec WZF są ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Podmiot odpowiedzialny: 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 

Claritine Allergy**
tabletki zwalczające objawy alergii, 
7 szt.

17 99
cena za opakowanie

29 99
cena za 100 ml = 199,93 zł

17 99
cena za opakowanie

Allertec Effect**
lek przeciwalergiczny, 
10 tabl.

Lirra Gem**
stosowany w leczeniu objawów 
związanych z alergicznym zapaleniem 
błony śluzowej, 7 tabl.

14 99
cena za opakowanie

ZWALCZ PIERWSZE OBJAWY ALERGII



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.

Erdomed 
Muko**
środek pomocniczy w terapii 
przewlekłych oraz ostrych 
chorób dróg oddechowych, 
10-20 sasz.
ERDOMED MUKO, 225 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej;  Skład jakościowy i ilościowy: 1 saszetka zawiera 225 mg erdosteiny 
(Erdosteinum). Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania do stosowania: Leczenie wspomagające w 
ostrych i przewlekłych chorobach zapalnych dróg oddechowych (nosa, zatok przynosowych, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc) z towarzyszącym 
nadmiernym wydzielaniem śluzu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, 
lub na substancje zawierające wolne grupy SH, zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy 
krwi, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi), niewydolność nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min), homocystynuria 
(erdosteina jest częściowo metabolizowana do homocysteiny, a nie ma danych opisujących podanie erdosteiny u pacjentów z wrodzonymi 
zaburzeniami metabolizmu aminokwasów, zwłaszcza u pacjentów na diecie wykluczającej metioninę), nie stosować u dzieci poniżej 12. roku 
życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.  Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC

od27 99
cena za opakowanie

22 49
cena za 100 ml = 224,90 zł

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?

32 99
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.

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

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

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

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

od34 99
cena za opakowanie

Centrum
IMMUNO
Centrum IMMUNO
Vitamin C MAX, 
Centrum IMMUNO 
z ekstraktem 
z czarnego bzu, 
kompleksowe 
wsparcie odporności*
14 sasz./60 kaps.

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.
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pomaga w walce z alergią

Zagraj alergii 
na nosie!

Lek Amertil®Bio

i 

Amertil® Bio: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini 
dihydrochloridum). Wskazania: Amertil® Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, 
związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu 
objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne 
piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z 
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., 
ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

48 49
cena za opakowanie

13 99
cena za opakowanie

15 99
cena za opakowanie

pomaga w walce z alergią

Zagraj alergii 
na nosie!

Lek Amertil®Bio

i 

Amertil® Bio: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini 
dihydrochloridum). Wskazania: Amertil® Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, 
związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu 
objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne 
piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z 
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., 
ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

pomaga w walce z alergią

Zagraj alergii 
na nosie!

Lek Amertil®Bio

i 

Amertil® Bio: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini 
dihydrochloridum). Wskazania: Amertil® Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, 
związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu 
objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne 
piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z 
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., 
ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Esberitox N**
skraca czas infekcji 
i łagodzi jej przebieg, 
100 tabl.

Prospan**
upłynnia zalegającą wydzielinę 
oskrzelową, rozkurcza mięśnie 
gładkie oskrzeli i łagodzi kaszel, 
100 ml

53 99
cena za opakowanie

29 99
cena za 100 ml = 29,99 zł

ESBERITOX® N: Extractum spissum ex:(Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice+ Thujae occidentalis herba). Tabletka zawiera 
, 0,215 ml wyciągu (1:11) odpowiadającego: Baptisiae tinctoriae radice 10 mg, Echinaceae purpureae radice 7,5 mg, Thujae occidentalis herba,2 
mg. Postać farmaceutyczna: tabletki. Wskazania do stosowania: w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i 
łagodzący jej przebieg. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą lub rośliny z rodziny 
Compositae/Asteraceae (np. rumianek, arnika); postępujące choroby ogólnoustrojowe, takie jak: gruźlica, białaczka, zarażenie wirusem HIV, AIDS, 
kolagenoza, stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne; immunosupresja (po terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji 
organów lub szpiku kostnego); dzieci poniżej 4 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 35, 38259 
Salzgitter, Niemcy

PROSPAN Nazwa produktu leczniczego: PROSPAN® Hederae helicis folii extractum siccum (5-7,5:1), 35 mg / 5 ml, syrop. Wskazania do 
stosowania: pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z kaszlem. Przeciwwskazania: Leku Prospan® 
nie wolno stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na jakikolwiek inny składnik leku. Preparat zawiera sorbitol. Przy 
przestrzeganiu zalecanego dawkowania pacjent przyjmuje do 2,9 g sorbitolu w dawce jednorazowej. Podmiot odpowiedzialny: Engelhard 
Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Niemcy.

Esberitox

Mucosolvan® 30 mg/5 ml, Lek OTC, Syrop 200 ml
Mucosolvan® 30 mg/5 ml, syrop. 5ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Wskazania do 
stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz 
utrudnieniem jego transportu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. {ChPL 04/2022}. Podmiot odpowiedzialny: Opella Helathcare Poland 
Sp. z o.o. MAT-PL-2001041-3.0-08.2022 

34 49
cena za 100 ml = 17,25 zł

PRZEZIĘBIENIE / ALERGIA
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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.

34 99
cena za opakowanie

22 99
cena za opakowanie

16 49
cena za 100 g = 16,49 zł

19 99
cena za opakowanie

47 49
cena za opakowanie

DIKLOFENAK Omega Pharma, (10 mg/g), żel Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie 
i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: 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, czy łokieć 
tenisisty), ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Napady astmy, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa wywoływane przez 
kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. III trymestr ciąży.Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland sp. z o.o. Al. 
Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Esomeprazol 
Alugastrin**
leczenie objawów refluksu i zgagi, 
14 kaps.

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.

Diklofenak** 
lek przeciwbólowy, przeciwzapalny 
i przeciwobrzękowy, 
100 g

Apap Migrena** 
lek przeciwbólowy, 
20 tabl.

Ketonal Active **
lek przeciwbólowy, 
20 kaps. 

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

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.łu :

ESOMEPRAZOL ALUGASTRIN, 20 mg, kapsułki dojelitowe twarde. Skład: 1 kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg ezomeprazolu 
(w postaci soli sodowej). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 kapsułka zawiera ok. 20 – 22,9 mg sacharozy. Wskazania: Lek 
jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i kwaśnego odbijania – zarzucania 
kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne benzoimidazolu lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Ezomeprazolu nie wolno stosować jednocześnie z nelfinawirem. Podmiot odpowiedzialny: URGO 
Sp. z o.o.

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

od32 99
cena za opakowanie

Pureo Health
witaminy w kroplach, 
różne rodzaje,
30 ml

SUPLEMENT DIETY

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

18 99
cena za opakowanie

70 99
cena za opakowanie

64 99
cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

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

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

Biotebal Max** 

stosuje się w leczeniu 
niedoboru biotyny,
60 tabl.

Prenalen 

produkty przeznaczone 
dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, 
szczególnie w okresie przeziębienia, 
14 sasz./115 ml

od20 99
cena za opakowanie

KOBIECE PIĘKNO

Orifarm Healthcare A/S

Nowoczesne, kompleksowe
rozwiązanie na najczęstsze problemy 
kobiet w okresie menopauzy.

suplement diety

P
L-

M
B

R
A

-2
20

0
0

0
2

dojrzałe
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od27 99
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.

Producent: Phytopharm Klęka S.A. Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą DAM/02/2023/1

Dentosept® A MINI
Produkt do higieny i pielęgnacji jamy ustnej.
Spray od pierwszych dni życia na afty, 
pleśniawki i bolesne ząbkowanie.

®

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

lek na ból i gorączkę

Nazwa produktu leczniczego: Pedicetamol®, paracetamol 

-
-

paracetamol powinien być podawany wyłącznie z zaleceń lekarza. 

leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

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

41 99
cena za 100 ml = 419,90 zł

32 49
cena za 100 ml = 108,30 zł

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

HITAXA FAST KIDS, 0,5 mg/ml, roztwór doustny. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej.  Desloratadyna. Dawka/stężenie substancji 
czynnej. 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Postać  farmaceutyczna. Roztwór doustny. Klarowny, bezbarwny roztwór 
o owocowym zapachu. Wskazanie  lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Produkt Hitaxa Fast Kids jest wskazany u dorosłych, 
młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat w celu łagodzenia objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Adamed 
Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A,05-152, Czosnów, Polska.

od27 99
cena za 100 ml = 27,99 zł

D-Vitum
witamina D dla dzieci 
i niemowląt, 
różne rodzaje

19 99
cena za opakowanie

Hitaxa Fast Kids**
łagodzi objawy 
związane z alergicznym 
zapaleniem błony śluzowej 
nosa, pokrzywką, 
60 ml

od19 99
cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

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

21 99
cena za opakowanie

Molekin
gama suplementów diety 
uzupełniająca niedobory 
wit. D

Maxigra go 25mg®**
jest wskazana do stosowania u dorosłych 
mężczyzn z zaburzeniami erekcji, 4 tabl

22 99
cena za opakowanie

33 99
cena za opakowanie

Gold-Vit C 
500 plus®
suplement diety 
w kapsułkach zawierający 
PureWay - opatentowaną 
witaminę C nowej generacji, 
30 kaps.

MAXIGRA GO. Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. Substancje 
pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) i 70,46 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg 
syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go 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 Maxigra Go 
niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Ze względu na wpływ 
syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. 
Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek 
postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ 
może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować 
u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa 
lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem 
tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, 
czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów 
z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi 
dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości 
fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 21674 wydane przez MZ – dla tabletek do rozgryzania i żucia, Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 26546 wydane 
przez MZ - dla tabletek powlekanych. Lek wydawany bez recepty. ChPL:2020.12.30- dla tabletek do rozgryzania i żucia. ChPL: 2021.07.23- dla tabletek powlekanych.

Nervomix Forte 
lek uspokajający, 
60 kaps.

NERVOMIX FORTE Skład jakościowy i ilościowy: 1 kapsułka zawiera: Substancje czynne: Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52,5 mg, 
Melissae folium 52,5 mg, Hyperici herba 35 mg. Postać farmaceutyczna: Kapsułka twarda. Wskazania: Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany 
w przejściowych stanach nadpobudliwości nerwowej, zaburzeniach zasypiania. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Ze względu na zawartość ziela dziurawca, podczas stosowania 
produktu powinno się unikać ekspozycji na promienie ultrafioletowe (opalanie, solarium). W przypadku, gdy dolegliwości utrzymują się lub 
ulegną nasileniu w czasie stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza. Dzieci: Ze względu na brak danych nie należy stosować u dzieci do 12 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma, Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

od74 99
cena za opakowanie

od19 99
cena za opakowanie

SUPLEMENT DIETY

SUPLEMENT DIETY

36 49
cena za opakowanie

Forlax**
lek stosowany w objawowym 
leczeniu zaparć, 
20 sasz.

FORLAX 10g, Macrogol 4000, 10,00 g na saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego, saszetki. Wskazania do stosowania: 
Leczenie objawowe zaparć u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 8 lat. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien stwierdzić, czy 
przyczyną zaparcia nie są zaburzenia organiczne. Forlax l0 g powinien stanowić jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo 
do leczenia zaparcia odpowiednim trybem życia i dietą. U dzieci leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 miesiące. Jeżeli pomimo 
zastosowania diety objawy utrzymują się, należy ustalić przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazania: ciężka 
choroba zapalna jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy; 
perforacja przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego; niedrożność jelit lub podejrzenie 
niedrożności mechanicznej jelit lub objawowe zwężenie jelit; ból brzucha o nieustalonej przyczynie; nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: IPSEN Consumer HealthCare, 65 Quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, Francja. Informacji o leku udziela: Ipsen Poland Sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, tel.: (22) 653 
68 00, fax: (22) 653 68 22. Data aktualizacji: 11.01.2022 r.

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.

od98 99
cena za opakowanie

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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37 99
cena za 100 g = 37,99 zł

68 99
cena za opakowanie

Niquitin**
plastry pomagające 
rzucić palenie

Procto-Glyvenol**
lek do miejscowego leczenia hemoroidów, 
krem 30 g, czopki 10 szt.

34 99
cena za opakowanie

Undofen 
Amorolfina**
lakier przeciwgrzybiczy, 
2,5 ml

UNDOFEN® AMOROLFINA, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy. Skład: 1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 
55,74 mg amorolfiny chlorowodorku). Wskazania do stosowania: Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej grzybicy 
paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci. Przeciwwskazania: Produktu Undofen® 
Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na 
leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: 
Perrigo Poland Sp. z o.o.

NIQUITIN Przezroczysty, 114 mg; 21 mg/24 godz.,78 mg; 14 mg/24 godz., 36 mg; 7 mg/24 godz., system transdermalny. Skład: 
Nicotinum.Jeden plaster odpowiednio: o powierzchni 7 cm2 zawiera 36 mg nikotyny i dostarcza 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; 
o powierzchni 15 cm2 zawiera 78 mg nikotyny i dostarcza 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; o powierzchni 22 cm2 zawiera 114 mg 
nikotyny i dostarcza 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Wskazania: NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów 
wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, 
zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, 
zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe preparat NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie 
z programem wspierającym rzucenie palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Produkt leczniczy NiQuitin Przezroczysty jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u osób niepalących.  
Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

PROCTO-GLYVENOL, skład: Substancjami czynnymi leku są tribenozyd i lidokaina. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokalny Wskazania: Czopki doodbytnicze 
stosowane w leczeniu zewnętrznych i wewnętrznych żylakach odbytu. Przeciwwskazania: Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tribenozyd, lidokainę lub na 
którykolwiek z pozostałych składników leku. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.

49 99
cena za opakowanie

Olfen Max** 
żel przeciwbólowy i przeciwzapalny, 
100 g
OLFEN MAX, 20 mg/g, żel Skład: 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co 
odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Wskazania do stosowania: u osób dorosłych i młodzieży w wieku 14 lat i starszych. Dorośli 
i młodzież w wieku od 14 lat . Olfen Max przeznaczony jest do krótkotrwałego, miejscowego objawowego łagodzenia ostrego bólu, 
stanu zapalnego i obrzęku w przypadku urazów tkanek miękkich, takich jak: pourazowe zapalenie ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów 
powstałych np. wskutek skręcenia, zwichnięcia lub stłuczenia (kontuzje sportowe). Dorośli  Olfen Max przeznaczony jest do miejscowego, 
objawowego leczenia bólu i stanów zapalnych w przypadku: urazów tkanek miękkich, takich jak pourazowe zapalenie ścięgien, więzadeł, 
mięśni i stawów spowodowanych np. skręceniem, zwichnięciem lub stłuczeniami (kontuzje sportowe);  bólu pleców (kontuzje sportowe); 
miejscowych postaci reumatyzmu tkanek miękkich, np. zapalenie pochewek ścięgnistych (łokieć tenisisty), zapalenie kaletek maziowych 
i okołostawowe zapalenia tkanek (periartropatie); miejscowych postaci reumatyzmu zwyrodnieniowego, np. choroba zwyrodnieniowa 
stawów obwodowych i kolan. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1;  pacjenci, u których w wywiadzie wystąpiły reakcje nadwrażliwości, takie jak astma, 
skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego 
lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);   na otwarte rany, stany zapalne lub infekcje skórne, a także na skórę z egzemą i 
błonę śluzową; w ostatnim trymestrze ciąży PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Holandia

od34 99
cena za opakowanie

Biovital Complex 
Ona, On 
zestaw witamin dopasowanych 
dla kobiet, dla mężczyzn, 
30 tabl. lub 60 tabl.

SUPLEMENT DIETY SUPLEMENT DIETY

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.

od26 99
cena za opakowanie

od22 99
cena za opakowanie

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

PEMPA NEB 500 MESH** 
inhalator membranowy

19999*

cena za 1szt.

14999*

cena za 1szt.

MICROLIFE BP B2 BASIC**
ciśnieniomierz

15999*

cena za 1szt.

DIAGNOSTIC DM-300 IHB**
ciśnieniomierz 
automatyczny

22999*

cena za 1szt.

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

17999*

cena za 1szt.

DIAGNOSTIC PRO AFIB**
ciśnieniomierz naramienny 
z zasilaczem

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

33 99
cena za 100 ml = 226,60 zł

NexCare
Cold Hot** 
plastry lecznicze 
do stosowania na ciepło 
/zimno, wybrane rodzaje

Biotrue
płyny do soczewek kontaktowych, 
100-300 ml

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

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do 
opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości 
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ALERIC DESLO ACTIVE desloratadyna 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania do stosowania: U dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat, w celu łagodzenia objawów 
związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; - pokrzywką. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o.
ALERIC DESLO ACTIVE desloratadyna 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, Wskazania do stosowania: u dorosłych, młodzieży w wieku od 12 lat i dzieci w wieku od 6 do 11 lat, 
w celu łagodzenia objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; - pokrzywką. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o.
ALERIC SPRAY mometazonu furoinian jednowodny, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina (biała lub prawie biała lepka zawiesina o pH pomiędzy 4,3 i 4,9). Wskazania do 
stosowania: Produkt leczniczy Aleric Spray wskazany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych 
w wieku od 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Blokuj alergię
z ALERIC!

Aleric
Deslo Active
produkt leczniczy
10 tabletek

Aleric Spray
produkt leczniczy
10 g, 60 dawek

Aleric
Deslo Active
produkt leczniczy
10 tabletek odod1515 4949

cena za opakowaniecena za opakowanie

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

29 99
cena za opakowanie

IBUPROM MAX RAPID 400mg, tabletki powlekane. 1 tabletka powlekana zawiera: 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) w postaci 512 mg 
ibuprofenu sodowego dwuwodnego (Ibuprofenum natricum dihydricum). Wskazania do stosowania: Ostre bóle różnego pochodzenia 
o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy: migrena z aurą lub bez (wraz z objawami dodatkowymi, takimi jak: nudności, 
nadwrażliwość na światło lub dźwięk); napięciowe bóle głowy; bóle zębów; bóle mięśniowe, stawowe i kostne; bolesne miesiączkowanie; 
nerwobóle; bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych 
chorób zakaźnych). Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których występowały kiedykolwiek w wywiadzie reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, nieżyt 
błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (NLPZ); z czynną lub występującą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniem 
(dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); z perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowegow 
wywiadzie, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką 
niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w ostatnim trymestrze ciąży; ze skazą krwotoczną. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. 
ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

STREPSILS HERBAL dzięki zawartości naturalnych ekstraktów ziołowych* działa kojąco i łagodząco na gardło oraz struny głosowe. Może być 
stosowany u osób, u których dochodzi do podrażnienia błony śluzowej gardła przez czynniki środowiskowe, takie jak ekspozycja na działanie 
suchego lub klimatyzowanego powietrza. Również nadwyrężanie głosu może prowadzić do uczucia suchości w ustach, czego konsekwencją 
może być podrażnienie, powodujące chrypkę i drapanie w gardle. Naturalne ekstrakty ziołowe z jeżówki purpurowej łagodzą podrażnienia 
i mają kojący wpływ na gardło i struny głosowe.

Strepsils 
Herbal 
/ na kaszel 
o smaku: czarny 
bez z jeżówką 
lub miód z melisą 
i propolisem

SUPLEMENT DIETY

od25 99
cena za opakowanie


