Trzymaj
się ciepło
Pokonaj ból
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NUROFEN® EXPRESS FORTE

Kapsułki miękkie, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i substancje pomocnicze • Wskazania: 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 związane z przeziębieniem • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związana 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). U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką
niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem, z zaburzeniami krzepnięcia lub ze skazą krwotoczną, z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, z ciężkim odwodnieniem (wywołanym
wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Ostatni trymestr ciąży. Dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta

listopad-grudzień
wrzesień-październik

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

ELOPRINE

2599

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

ELOPRINE FORTE

Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml syropu zawie- Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml syropu
ra 50 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum)
zawiera 100 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum).
• Wskazania: wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych • Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.,
ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. www.polfarmex.pl

899

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

GRYPOSTOP

Tabletki powlekane, 24 sztuki • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka
powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg
bromowodorku dekstrometorfanu • Wskazania: doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle
mięśniowe i kostno-stawowe) • Przeciwwskazania: kiedy nie stosować leku Grypostop:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą - jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność
wątroby lub nerek, jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość (obniżona liczba czerwonych krwinek), jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol,
dekstrometorfan lub pseudoefedrynę, jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki hamujące
białko (enzym) zwane monoaminooksydazą (tzw. inhibitory MAO), takie jak np. fenelzyna, izokarboksazyd, selegilina, moklobemid. Nie należy stosować leku przez okres dwóch
tygodni po zaprzestaniu zażywania leków zawierających inhibitory monominooksydazy;
u dzieci do lat 12, bez zalecenia lekarza; w ciąży i okresie karmienia piersią; jeśli u pacjenta występuje kaszel z dużą ilością wydzieliny; jeśli u pacjenta występuje astma
oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową; jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie; jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba niedokrwienna serca; jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza (wrodzona, genetyczna choroba objawiająca się m.in.
skłonnością do zapalenia oskrzeli i płuc) • Podmiot odpowiedzialny: Medicofarma
S.A., ul. Sokołowska 9, lok. 19, 01-142 Warszawa.

999

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

CERUGRIP
Tabletki powlekane, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: każda tabletka zawiera 325 mg paracetamolu (Paracetamolum), 30 mg
pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum)
i 10 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum) • Wskazania: doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy,
stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar,
ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe) • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; jednoczesne stosowanie innych leków zawierających
paracetamol; stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; ciężka niewydolność nerek lub wątroby; ciężkie nadciśnienie tętnicze; choroba niedokrwienna serca; choroba alkoholowa;
astma oskrzelowa; nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią; nie
stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat • Podmiot odpowiedzialny:
Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, www.polfarmex.pl

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

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

EFFERALGAN® C
Tabletki musujące, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
paracetamol 330 mg, kwas askorbowy 200 mg • Wskazania: ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne), leczenie objawowe
stanów grypopodobnych i przeziębienia, gorączka • Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na składniki preparatu, dzieci o mc. poniżej 27 kg, pierwszy trymestr ciąży, ciężka niewydolność wątroby, nerek, choroba alkoholowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia, jednoczesne
stosowanie leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorﬁna, nalbuﬁna, pentazocyna), kamica nerkowa (przy
dawkach witaminy. C większych niż 1 g) • Podmiot odpowiedzialny:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

1999

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

OSCILLOCOCCINUM®
Granulki w pojemniku jednodawkowym, 6 sztuk • Produkt leczniczy
• Substancja czynna: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K
0,01 ml • Wskazania: objawy grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe
i kostno-stawowe • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: Boiron SA, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.
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ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

UPSARIN C

Tabletki musujące, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy 330 mg, kwas askorbowy 200 mg • Wskazania: leczenie objawowe grypy, przeziębienia, stany gorączkowe, bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, stawów,
mięśni, zębów, nerwobóle) • Przeciwwskazania: czynna choroba wrzodowa żołądka
lub dwunastnicy, skazy krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi, ostatni trymestr ciąży, okres okołoporodowy i karmienia piersią, dna moczanowa, czynne krwawienie (do
jamy ciała, do ośrodkowego układu nerwowego, krwawienie maciczne, krwawienia
z ran, w tym pooperacyjnych), kamica nerkowa, pacjenci z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podawaniem salicylanów lub substancji o podobnym
działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, nadwrażliwość na
salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na substancje pomocnicze,
ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek, jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg/ tydzień lub większych, nie stosować u dzieci w wieku poniżej
12 lat w przebiegu chorób gorączkowych, szczególnie grypy lub ospy wietrznej (ryzyko
zespołu Reye’a) • Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

1499

ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

PUMO VAP BEBE
Żel, 30 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: Pumo Vap bebe jest
żelem przeznaczonym do stosowania na skórę klatki piersiowej i pleców,
aplikowanym miejscowo, delikatnie nawilża, nie pozostawiając uczucia
lepkości. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom żel wykazuje działanie rozgrzewające. Zawiera zestaw naturalnych olejków eterycznych
o działaniu aromaterapeutycznym. Stosowanie żelu rozgrzewającego
powoduje uczucie ciepła i poprawia komfort, co wpływa między innymi
na spokojniejszy sen • Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZDROWE GARDŁO
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ZDROWE GARDŁO

STREPSILS® INTENSIVE
DIRECT

STREPSILS®
INTENSIVE

Tabletki do ssania, 24 sztuki • Produkt
leczniczy • Substancja czynna: Flurbiprofenum, 8,75 mg • Wskazania: objawowe leczenie bólu gardła • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ﬂurbiprofen,
kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
leczniczego, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną
lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po innych NLPZ, u pacjentów przyjmujących
inne NLPZ, w tym COX-2, u pacjentów,
u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały
kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii
w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, a także w III
trymestrze ciąży oraz z ciężką niewydolnością serca • Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.,
PL/2015-02/14.

1599

STREPSILS®
Z MIODEM
I CYTRYNĄ

Pastylki twarde, 36 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum,
1,2 mg + 0,6 mg • Wskazania: objawowe
leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na
którykolwiek składnik preparatu. Dzieci
w wieku poniżej 6 lat • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ZDROWE GARDŁO

Aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml
• Produkt leczniczy • Substancja czynna:
Flurbiprofenum 8,75 mg/dawkę • Wskazania:
krótkotrwałe leczenie objawów ostrego bólu
gardła u dorosłych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ﬂurbiprofen lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą; nadwrażliwość w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony
śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka), nadwrażliwość na ASA lub inne
NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok i owrzodzenie jelit; krwawienie lub perforacja p.pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem
przy użyciu NLPZ; III trymestr ciąży; ciężka niewydolność serca, wątroby
lub nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
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ZDROWE GARDŁO

AMOLOWE®
NA GARDŁO

SEBIDIN®
Tabletki do ssania, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
1 tabletka zawiera: Chlorhexidini dihydrochloridum (chlorheksydyny dichlorowodorek) 5 mg, Acidum ascorbicum (kwas askorbowy) 50 mg • Wskazania: miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na chlorheksydynę lub inne składniki preparatu • Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Pastylki do ssania, 16 sztuk • Suplement
diety • Stosowanie i działanie: pastylki
do ssania zawierają ekstrakty z prawoślazu
i tymianku oraz mentol o właściwościach
łagodzących przesuszone, podrażnione
gardło, nawilżających i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie
prawidłowej emisji głosu i ułatwia przełykanie. Pastylki są szczególnie polecane
w okresie jesienno-zimowym oraz dla osób
z podrażnieniem śluzówki gardła i górnych
dróg oddechowych, przebywających w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, narażonych na dym papierosowy
oraz zmiany temperatur, a także szczególnie
dbających o głos • Producent: Takeda
Pharma Sp. z o.o.

AMOLOWE®
NA GARDŁO
Z MIODEM I WIT. C

Pastylki do ssania, 16 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: receptura wprost z natury – prawoślaz, tymianek i mentol, które naturalnie nawilżają,
osłaniają i łagodzą gardło, krtań i struny
głosowe. Pastylki do ssania zawierają ekstrakty z prawoślazu i tymianku oraz mentol
o właściwościach łagodzących przesuszone, podrażnione gardło, nawilżających
i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala
na utrzymanie prawidłowej emisji głosu
i ułatwia przełykanie. Pastylki zawierają
miód oraz witaminę C, która pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego • Producent: Takeda
Pharma Sp. z o.o.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZDROWE GARDŁO
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ZDROWE GARDŁO

GARDIMAX® MEDICA
SPRAY
Aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml • Produkt leczniczy
• Substancja czynna: diglukonian chlorheksydyny 20 mg/10 ml, chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml • Wskazania: lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem
zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej
i gardła • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję
czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej
30 miesięcy • Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp.
z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice.

1499

ZDROWE GARDŁO

ISLA MINT®
ISLA CASSIS®
Pastylki do ssania, 30 sztuk • Wyrób medyczny • Skład: Lichen Islandicus • Stosowanie i działanie: pastylki do ssania o działaniu przeciwzapalnym. Łagodzą podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła. Przeznaczone do stosowania zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci • Uwagi do
stosowania i działania: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników produktu • Producent: Engelhard Arzneimittel.

GARDIMAX® HERBALL JUNIOR
Pastylki do ssania, 24 sztuki • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Gardimax® herball Junior jest suplementem diety zawierającym
optymalne połączenie substancji pochodzenia roślinnego w postaci wyciągów ziołowych. Dodatkowo jest wzbogacony w cynk i witaminę C. Gardimax® herball Junior jest pomocny we wszelkich stanach wymagających
nawilżenia jamy ustnej, gardła i krtani • Producent: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

2199

ZDROWE GARDŁO

THONSILAN
Syrop, 120 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Thonsilan
to innowacyjny suplement diety dla dzieci od 4. roku życia, który zawiera
składniki wspomagające funkcjonowanie migdałków i gardła (pelargonia,
prawoślaz, tymianek, pierwiosnek, rumianek). Ponadto, preparat dzięki
zawartości naturalnych ekstraktów roślinnych, propolisu i witaminy C
korzystnie wpływa na siły obronne organizmu w okresach zwiększonej
podatności na podrażnienia dróg oddechowych • Producent: Novascon
Pharmaceuticals Sp. z o.o.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZDROWE ZATOKI

NUROFEN® ZATOKI

Tabletki, 24 sztuki • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum, 200 mg + 30 mg • Wskazania: łagodzenie objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych
z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub substancje pomocnicze
oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; objawy alergii w postaci nieżytu nosa,
pokrzywki lub astmy oskrzelowej po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub
krwawienie, również po zastosowaniu NLPZ; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub
serca; jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
w tym inhibitorów COX-2; ciężka choroba układu krążenia, taka jak choroba niedokrwienna serca, częstoskurcz i ciężkie nadciśnienie tętnicze; jaskra z wąskim kątem przesączania; zatrzymanie moczu; nadczynność tarczycy; skaza krwotoczna; krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać
prawdopodobieństwo jego wystąpienia, np. przyjmowanie leków zwężających naczynia
krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub
donosowo; ciąża i okres laktacji • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland)
S.A., PL/2015-02/14.
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ZDROWE ZATOKI

APSELAN®

Tabletki powlekane, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku
(Pseudoephedrini hydrochloridum) • Wskazania: objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos)
w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej
nosa. Apselan® jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku
powyżej 12 lat • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (pseudoefedrynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężkie
nadciśnienie tętnicze lub z ciężką chorobą wieńcową; u pacjentów, którzy
przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; u pacjentów przyjmujących furazolidon;
produktu leczniczego Apselan nie należy stosować u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy • Podmiot
odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, www.polfarmex.pl
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ZDROWE ZATOKI

ZATOKAKTIV
Tabletki, 60 sztuk • Suplement diety • Skład: ekstrakt z dziewanny,
ekstrakt z bzu czarnego, ekstrakt z ziela werbeny, ekstrakt z korzenia goryczki, ekstrakt z Andrograpis paniculata; rutynozyd • Stosowanie i działanie: preparat zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które
wspomagają funkcjonowanie układu oddechowego i układu odpornościowego. Bez czarny i dziewanna wykazują korzystne działanie na górne
drogi oddechowe. Dziewanna i werbena wykazują kojący wpływ na gardło, krtań i struny głosowe. Bez czarny, dziewanna i Andrographis paniculata wspierają pracę układu odpornościowego. Goryczka wpływa wzmacniająco na organizm • Uwagi do stosowania i działania: nie stosować
w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią • Producent: MEDISFARM Sp.
z o.o.

1499

ZAPOMNIJ O KATARZE

SUDAFED®
XYLOSPRAY HA
Aerozol do nosa, 10 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
1
Sudafed® Xylospray HA zawiera trzy substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol
• Wskazania: zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym,
naczynioruchowym oraz alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.
Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz
w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po
usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej • Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZAPOMNIJ O KATARZE

NASIVIN SOFT ZE SKŁADNIKIEM NAWILŻAJĄCYM
– ODDYCHAJ SWOBODNIE!*
* Miwa M. et al. Measurement of water loss in human nasal
mucosa, American Journal of Rhinolody 2006; 20:453-455

NASIVIN® SOFT
Z GLICEROLĄ
0,025%

NASIVIN® SOFT
Z GLICEROLĄ
0,05%

XYLORIN®

Aerozol do nosa, roztwór, 10 ml • Pro- Aerozol do nosa, roztwór, 10 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: dukt leczniczy • Substancja czynna:
1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymeta- 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku.
zoliny chlorowodorku.
• Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej
nosa, naczynioruchowym lub alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zatok przynosowych, trąbki słuchowej, ucha środkowego. Dorośli i dzieci powyżej 6 lat – 1 dawka
aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę • Przeciwwskazania: suche
zapalenie błony śluzowej nosa, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu • Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikatioin GmbH, Niemcy. Pozwolenie
MZ nr 9096, 9189 oraz 9095.

Aerozol do nosa, roztwór, 18 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 550 µg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum)
• Wskazania: leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.
Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej
nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadwrażliwość na produkty
adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki, po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej • Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
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HIGIENA NOSA

STERIMAR BABY, ROZTWÓR
FIZJOLOGICZNY WODY MORSKIEJ
DO NAWILŻANIA
I CODZIENNEJ HIGIENY NOSA
NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI.
PRODUKT NATURALNY I BEZ
KONSERWANTÓW.
STERIMAR BABY OTRZYMAŁ
POZYTYWNĄ OPINIĘ CENTRUM
ZDROWIA DZIECKA.

HIGIENA NOSA

HEEL EUPHORBIUM® S
Moc naturalnych składników pomoże uporać się z katarem wirusowym,
bakteryjnym lub alergicznym.
Euphorbium® S zmniejsza nasilenie nieprzyjemnych objawów towarzyszących nieżytowi
nosa, takich jak: uczucie niedrożnego nosa,
intensywny katar i kichanie.

STERIMAR® BABY

Woda morska, 100 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: Sterimar® Baby,
roztwór ﬁzjologiczny wody morskiej do nawilżania i codziennej higieny nosa niemowląt
i małych dzieci. Nawilżanie – zapobiega wysuszeniu śluzówki, zwłaszcza w sezonie
grzewczym, w klimatyzowanych pomieszczeniach; do higieny nosa – oczyszcza nos,
ułatwia oddychanie oraz karmienie; infekcje – pozwala usunąć śluz, ułatwia oddychanie
w czasie infekcji; proﬁlaktyka – przywraca naturalne funkcje błony śluzowej nosa • Uwagi do stosowania i działania: od 2 do 6 aplikacji dziennie do każdego otworu nosowego.
Może być stosowany do codziennej higieny nosa przez długi czas. Stérimar Baby otrzymał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka • Dystrybutor: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

Aerozol do nosa, roztwór •Produkt leczniczy złożony • Substancja czynna: produkt
złożony • Wskazania: wspomagająco w leczeniu nieżytu nosa. Lek może zmniejszać
nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego pochodzenia
(np. infekcja, alergia), takich jak: uczucie niedrożnego nosa, intensywny
katar i kichanie • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników leku. W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę może wystąpić skurcz oskrzeli. Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem • Producent: Biologische Heilmittel Heel GmbH, Niemcy.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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HIGIENA NOSA

WODA MORSKA APTEO® CARE
Woda morska, 30 ml • Wyrób medyczny • Skład: naturalna sól morska Gulf Stream Sea Water®, glicerol, wersenian disodowy, chlorek benzalkoniowy, woda oczyszczona • Stosowanie i działanie: izotoniczny
roztwór soli morskiej do codziennej higieny i oczyszczania nosa. Dla
dorosłych, dzieci i niemowląt od 6. miesiąca życia, w czasie podrażnienia śluzówki nosa działa łagodząco i nawilżająco • Uwagi do stosowania i działania: nadwrażliwość (alergia) na składniki produktu • Dystrybutor: Synoptis Pharma Sp. z o.o. • Wytwórca: Gofarm Sp. z o.o.,
Sp. k., ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków.

Ampułki, 50 x 5 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie:
UNIMER® BABY NACL 0,9% to wyrób medyczny chlorku sodu, który wykazuje właściwości oczyszczające i nawilżające. Korzystnie oddziałuje na
stan śluzówki nosa w czasie kataru oraz sprawdza się w czasie oczyszczania ran • Dystrybutor: A&D Pharma Poland.
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POKONAJ KASZEL

DROSETUX®
Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony
• Wskazania: wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny:
BOIRON SA, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

UNIMER® BABY NACL 0,9%

POKONAJ KASZEL

STODAL®
Syrop, 200 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony • Wskazania: kaszel różnego pochodzenia towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot
odpowiedzialny: Boiron SA, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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POKONAJ SUCHY KASZEL

ATUSSAN®

POKONAJ MOKRY KASZEL

ELOFEN®

Syrop przeciwkaszlowy, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu, 5 ml syropu zawiera
7,5 mg butamiratu cytrynianu • Wskazania: produkt leczniczy stosowany
w leczeniu objawowym kaszlu różnego pochodzenia • Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać syropu pacjentom przyjmującym leki wykrztuśne, które zwiększają wytwarzanie wydzieliny. Syropu nie można także
stosować u dzieci poniżej 3. roku życia • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, www.polfarmex.pl
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POKONAJ MOKRY KASZEL

Syrop, 150 ml, 2 mg/ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml
syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodorku (Fenspiridi hydrochloridum) • Wskazania: leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nie stosować
u dzieci w wieku poniżej 2 lat • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex
S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, www.polfarmex.pl
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BRONCHOSOL®

AMBROKSOL
15 MG / 5 ML

Syrop o smaku malinowym, 15 mg/5 ml,
150 ml • Produkt leczniczy • Substancja
czynna: 5 ml syropu Ambroksol Takeda zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu
(Ambroxoli hydrochloridum)

AMBROKSOL
30 MG/ 5 ML

Syrop o smaku bananowym 30 mg/5 ml,
150 ml • Produkt leczniczy • Substancja
czynna: 5 ml syropu Ambroksol Takeda zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu
(Ambroxoli hydrochloridum).

• Wskazania: ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny w drogach oddechowych, takie jak: ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, stany zapalne nosa i gardła, mukowiscydoza • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Nie stosować u pacjentów, u których występuje skurcz oskrzeli • Podmiot
odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o

Syrop, 100 ml • Produkt leczniczy
• Substancja czynna: 100 ml syropu zawiera 4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku Thymus vulgaris
i korzenia pierwiosnka Primula veris
(7,6/1) (Extractum compositum spissum
ex: Thymi herba et Primulae radice) oraz
19,8 mg tymolu (Thymolum). Produkt zawiera nie więcej niż 0,5% (m/m) etanolu
• Wskazania: tradycyjnie w kaszlu
i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu
nieżytów górnych dróg oddechowych • Przeciwwskazania: leku nie stosować: w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu; w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnowatych
(Lamiaceae), zwanych też wargowymi (Labiatae); u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive
laryngitis), również w przeszłości; w astmie • Podmiot odpowiedzialny:
Phytopharm Klęka SA, Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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POKONAJ MOKRY KASZEL

ŁAGODZI KASZEL.
UPŁYNNIA
WYDZIELINĘ.
UŁATWIA ODKRZTUSZANIE.

GUAJAZYL

PROSPAN®
Syrop na kaszel, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 100 ml
syropu zawiera wyciąg z liści bluszczu pospolitego; DER (5-7,5;1) – 0,7 g
• Wskazania: pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych
dróg oddechowych z kaszlem, od 1. roku życia • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny składnik leku
• Podmiot odpowiedzialny: Engelhard Arzneimittel, Niemcy. Nr pozwolenia MZ: 8151. Lek wydawany bez recepty.

1449

Syrop, 200 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny • Wskazania: lek wykrztuśny stosowany
w leczeniu kaszlu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na gwajafenezynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość
etanolu syropu nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat oraz u pacjentów
z niewydolnością wątroby, alkoholizmem, padaczką, uszkodzeniami mózgu lub chorobami psychicznymi • Podmiot odpowiedzialny: Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA. GUA/04/08/2016.

POKONAJ MOKRY KASZEL

MUCOSOLVAN®
SYROP

MUCOSOLVAN®
MINI

Syrop, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja
czynna: Ambroxoli hydrochloridum 15 mg/5 ml
• Wskazania: Ostre i przewlekłe choroby płuc
i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania
śluzu oraz utrudnieniem jego transportu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczna, rzadko występująca nietolerancja
którejkolwiek z substancji pomocniczych • Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein,Niemcy. MCS/36/09/2015..

Syrop, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Ambroxoli hydrochloridum, 30 mg/5
ml • Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc
i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – ambroksol lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci
bez porozumienia się z lekarzem. Dziedziczne,
rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych. Preparat zawiera sorbitol. Nie
stosować w ciąży, zawłaszcza w pierwszych
III miesiącach. Nie stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna przenika do mleka matki • Podmiot odpowiedzialny:
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/ Rhein,
Niemcy.MCS/35/09/2015.

MUCOSOLVAN®

Tabletki, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Ambroxoli hydrochloridum
• Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc
i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – ambroksol lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych. Preparat zawiera sorbitol • Podmiot
odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy.MCS/37/09/2015.

MUCOSOLVAN®
MAX

Kapsułki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka o przedłużonym
uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum) • Wskazania:
ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz
utrudnieniem jego transportu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu • Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger
Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy.
PL/MCS/082016/00025.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ODPORNOŚĆ
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ODPORNOŚĆ

LYSI TRAN ISLANDZKI TO OLEJ
Z WĄTROBY DORSZY BĘDĄCY
NATURALNYM ŹRÓDŁEM
KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
OMEGA-3
ORAZ WITAMIN A, D, E.

BIOARON C®

TRAN ISLANDZKI SMAK NATURALNY
TRAN ISLANDZKI SMAK OWOCOWY

Syrop, 200 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (DER 1:4, ekstrahent: woda) (Aloes arborescentis recentis extractum
ﬂuidum) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum) • Wskazania: pomocniczo w infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób
z przeziębienia oraz w celu poprawy apetytu • Przeciwwskazania: nadwrażliwośćna substancje czynne lub którąkolwiek substancjępomocniczą
• Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A.

Płyn, smak naturalny lub owocowy, 240 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: LYSI Tran islandzki to olej z wątroby dorszy będący
naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witamin A, D,
E, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, serca, mózgu i widzenie oraz sprzyjają utrzymaniu zdrowych kości
i zębów. Dostępny jest w czterech smakach: naturalnym, cytrynowym,
owocowym i cytrynowo-miętowym • Dystrybutor: Merck Sp. z o.o., ul.
Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

2499

2699

ODPORNOŚĆ

WZMOCNIENIE

ZBIERZ KOLEKCJĘ 6 MAGNESÓW
Z PEPPA PIG!
MAGNESY W ŚRODKU OPAKOWANIA!

TRAN Z REKINA GRENLANDZKIEGO
SMAK MALINOWY 250 ML
SMAK MANGO-BRZOSKWINIA 250 ML

Syrop, smak malinowy lub mango-brzoskwinia, 250 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Tran z rekina grenlandzkiego jako jedyny olej rybi zawiera alkiloglicerole, obecne także w mleku matek karmiących, w szczególny sposób stymulujące
układ odpornościowy. Produkt jest chętnie przyjmowany przez dzieci i dorosłych ze
względu na pyszny smak i innowacyjną konsystencję syropu – bez posmaku oleju
rybiego! Można stosować u dzieci powyżej 1. roku życia i osób dorosłych. Zawiera 6 dodatkowych składników wspomagających odporność: selen, cynk oraz witaminy: A, C,
D, E. Porcja dzienna: 1-2 łyżeczki (5-10 ml). Olej rybi zawarty w produkcie pochodzi z połowów naturalnych zasobów odnawialnych z okolic Islandii i Wysp Owczych. W procesie produkcji nie użyto cukru – bezpieczny dla diabetyków! • Producent: Domowa
Apteczka, ul. Myśliwska 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

MULTIOMEGA 3 JUNIOR
„BYSTRZY I ZDROWI”
SMAK OWOCÓW TROPIKALNYCH 250 ML

Tran z ryb morskich bogaty w kwasy Omega 3 (EPA i DHA) + 14 witamin i minerałów.
Pyszna konsystencja syropu bez posmaku oleju rybiego!
Syrop, 250 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: wspomaganie rozwoju
intelektualnego i ﬁzycznego dzieci od 1. roku życia i w wieku przedszkolnym. Składniki
zawarte w MultiOmega 3 Junior korzystnie wpływają na: prawidłowe funkcjonowanie
mózgu (*DHA przy spożyciu 250 mg dziennie – 2 łyżeczki – 10 ml), prawidłowe funkcje
poznawcze (*cynk, *jod), utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie
(*kwas pantotenowy), prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (jod, biotyna, niacyna, ryboﬂawina, tiamina, witamina B6), prawidłowe funkcje psychologiczne (*biotyna,
*kwas foliowy, *niacyna, *tiamina, *witamina B6 i B12, *witamina C), zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia (witamina B12, witamina C, kwas foliowy, kwas pantotenowy,
niacyna, ryboﬂawina). Można stosować już powyżej 1. roku życia! W procesie produkcji
nie użyto cukru – bezpieczny dla diabetyków! Porcja dzienna: 1-2 łyżeczki • Producent: Domowa Apteczka, ul. Myśliwska 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ODPORNOŚĆ

VIGANTOLETTEN® TO:
SKUTECZNOŚĆ LEKU POTWIERDZONA W BADANIACH KLINICZNYCH.
MARKA NUMER 1 WŚRÓD PREPARATÓW Z WITAMINĄ D.

VIGANTOLETTEN® 1000
0,025 MG

Tabletki, 90 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 25 µg
cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D • Wskazania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom
witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc • Podmiot
odpowiedzialny: Merck Sp. z. o.o.

1999

ODPORNOŚĆ

GOLD OMEGA 3® D3 + K2
Kapsułki miękkie, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Gold Omega 3® D3 + K2 to suplement diety o wysokiej zawartości
kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniony o wysoką ilość naturalnej
witaminy K z natto, występującej w najbardziej przyswajalnej i najaktywniejszej formie – menachinonu-7 (witamina K2). Produkt zawiera również
witaminę D3 na poziomie aż 2000 j.m. Wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartość kwasów
tłuszczowych omega-3, uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3 • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

349

ODPORNOŚĆ

WITAMINA C 1000 MG
GOLD-VIT C® 1000 FORTE
Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Gold-Vit C® 1000 Forte to suplement diety zawierający opatentowaną witaminę C – nowej generacji – PureWay-C® – w zwiększonej dawce. PureWay-C® to opatentowana forma witaminy C – mikrokapsułkowany kompleks
kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych (tłuszczowych
metabolitów) – przyjazna dla żołądka, wspomagająca układ odpornościowy, wzbogacona bioﬂawonoidami cytrusowymi • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Tabletki musujące, 15 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: preparat przeznaczony dla osób mających zwiększone zapotrzebowanie organizmu na witaminę C spowodowane aktywnym trybem życia
i wysiłkiem ﬁzycznym. Cewitan zawiera wysoką dawkę – 1000 mg witaminy C, która wpływa na wiele procesów zachodzących w naszym organizmie: pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
nerwowego; przyczynia się do tworzenia kolagenu i utrzymania prawidłowej budowy i funkcji: kości, zębów, chrząstek, skóry i naczyń krwionośnych; chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są niezbędne dla zachowania zdrowia • Producent: Polski Lek S.A.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

699

UKOJENIE DLA SKÓRY

LINOMAG® MAŚĆ 20%
Maść, 30 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Linomag płyn (Lini oleum virginale 3:1) • Wskazania: wspomagająco w chorobach skóry, takich jak: wyprysk, wyprzenia i odparzenia. Stany nadmiernej suchości skóry. Łagodzenie
objawów łuszczycy • Przeciwwskazania: wyprysk łojotokowy. Uczulenie na lanolinę lub którykolwiek składnik preparatu • Podmiot odpowiedzialny: PF „Ziołolek” Sp. z o.o., ul. Starołęcka 189, 61-341 Poznań.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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cena za
saszetkę

UKOJENIE DLA SKÓRY

999

PIĘKNE PAZNOKCIE

SZTUK

MEDI SOFT SERUM
WZMACNIAJĄCE PAZNOKCIE
TRIBIOTIC® MAŚĆ
Saszetki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 400
j.m./g bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 5 mg neomycyny
siarczanu (Neomycini sulfas) i 5000 j.m./g polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) • Wskazania: zapobieganie rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na bacytracynę cynkową, neomycyny
siarczan, polimyksyny B siarczan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku; na błony śluzowe; na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry;
na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia, do oczu; na sączące
zmiany skórne • Podmiot odpowiedzialny: Kato Labs Sp. z o.o.

1099

PIELĘGNACJA UST

999

Serum do paznokci, 15 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: dzięki starannie dobranej kompozycji cennych olejów: rycynowego, kokosowego, arganowego i migdałowego serum skutecznie regeneruje płytkę
paznokciową. Masło shea, witaminy A, E i B5 intensywnie odżywiają paznokcie, zapobiegając ich wysuszaniu i utracie elastyczności. Mocznik
i gliceryna nawilżają skórki i paznokcie, przywracając im gładkość i połysk. Naturalna betaina roślinna, keratyna oraz wyciąg z jedwabiu, przeciwdziałają wysuszaniu, kruszeniu i rozdwajaniu się płytek paznokciowych. Serum skutecznie działa przy regularnym stosowaniu, łatwo
wchłania się w paznokcie i opuszki palców. Zapewnia wygodny sposób
aplikacji. Ma przyjemny zapach • Producent: Scan Anida Sp. z o.o.,
ul. Motyla 26, 30-733 Kraków.

PIELĘGNACJA UST

BLISTEX BALSAM
DO UST INTENSIVE
LIP RELIEF

BLISTEX BALSAM
DO UST LIP BRILLANCE

Balsam do ust, 12 g • Kosmetyk • Składniki
aktywne: alantoina, kamfora, oliwa z oliwek, masło shea • Działanie: przyspiesza gojenie oraz intensywnie nawilża i regeneruje skórę ust oraz
uśmierza ból. Lekka konsystencja ułatwia aplikację, nie powodując dodatkowych podrażnień.
Polecany do pielęgnacji ust spierzchniętych i popękanych, a także dla osób cierpiących na
opryszczkę wargową • Zawiera: ﬁltr SPF 10 • Producent: Blistex Inc.

Balsam do ust, 16 g • Kosmetyk • Składniki
aktywne: mikrokapsułki kwasu hialuronowego,
ekstrakt z naturalnego jedwabiu, olej z pestek winogron, witamina E • Działanie: skutecznie nawilża i daje ustom pełniejszy i zmysłowy wygląd.
Podkreśla kontur ust, nadając im subtelny kolor
i blask. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy pomaga zachować młody wygląd skóry ust. Polecany do codziennej pielęgnacji i upiększania skóry
ust • Zawiera: ﬁltr SPF 15 • Producent: Blistex Inc.

999

PIELĘGNACJA UST

BLISTEX
BALSAM DO UST CONDITIONER
Balsam do ust, 22 g • Kosmetyk • Składniki
aktywne: wyciąg z liści aloesu, oliwa z oliwek,
olej z pestek winogron, aloes, witamina E • Działanie: głęboko odżywia i wygładza powierzchnię
skóry ust, łagodząc podrażnienia. Zapobiega wysuszaniu i pękaniu ust, zapewniając im skuteczną
ochronę. Polecany do codziennej pielęgnacji, nawilżania i odżywiania skóry ust • Zawiera: ﬁltr
SPF 15 • Producent: Blistex Inc.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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PIELĘGNACJA SKÓRY DZIECKA

LINOMAG®
BOBO A+E

LINOMAG®
OLIWKA DLA DZIECI
I NIEMOWLĄT

Krem, 50 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: polecany do pielęgnacji i ochrony skóry
dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Łagodzi, nawilża, natłuszcza, koi i uelastycznia skórę; zapobiega
pękaniu oraz swędzeniu wysuszonej skóry
• Producent: Ziołolek Sp. z o.o.

Oliwka, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: przeznaczona do codziennej pielęgnacji
skóry dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Natłuszcza, wygładza i uelastycznia skórę; łagodzi podrażnienia, stany zapalne i zmiany skórne spowodowane alergią • Producent: Ziołolek Sp. z o.o.

1699

PIELĘGNACJA SKÓRY DZIECKA

OILLAN BABY
SZAMPON NAWILŻAJĄCY

Szampon, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie:
szampon o wyjątkowo delikatnej, niskopieniącej formule
(nie zawiera SLES/SLS), łagodnie myje i pielęgnuje włosy
oraz wrażliwą skórę głowy. Starannie dobrane składniki pielęgnacyjne, w tym naturalna betaina i gliceryna, intensywnie nawilżają oraz chronią skórę i włosy, przeciwdziałając
przesuszeniu. Bisabolol i ekstrakt z pestek dyni niwelują
stany zapalne oraz zapobiegają podrażnieniom, łagodząc
objawy łojotokowego zapalenia skóry (ciemieniuchy). Preparat nie powoduje łzawienia ani podrażnienia spojówek
• Producent: Oceanic Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58,
81-736 Sopot.

1699

OILLAN BABY
KREM DO TWARZY I CIAŁA

Krem, 75 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: delikatny krem opracowano w trosce o bardzo wrażliwą skórę
dzieci ze skłonnością do alergii, atopii i przesuszania. Masło
shea (5%) odbudowuje ochronną barierę hydrolipidową naskórka, natłuszczając i chroniąc przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Gliceryna (4,8%) ogranicza
przeznaskórkową utratę wody, intensywnie nawilża i wygładza skórę. Cucurbityna, hamując syntezę histaminy, skutecznie łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Kwasy omega-3 i omega-6, obecne w oleju z nasion rokitnika,
długotrwale odżywiają, wzmacniają i odbudowują podrażniony naskórek • Producent: Oceanic Spółka Akcyjna,
ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.

LINOMAG®
ŻEL DO MYCIA
CIAŁA I GŁOWY
Żel, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: przeznaczony dla dzieci i niemowląt od
1. dnia życia. Delikatnie myje, oczyszcza i odżywia; zabezpiecza przed podrażnieniami i przesuszeniem • Producent: Ziołolek Sp. z o.o.

2699

OILLAN BABY
PŁYN DO MYCIA I KĄPIELI
2W1

Płyn, 400 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: płyn
do mycia i kąpieli 2 w 1 od pierwszych dni życia. Specjalna
niskopieniąca formuła preparatu oparta na łagodnych substancjach myjących (nie zawiera mydła, SLES, SLS) zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo skórze wrażliwej, atopowej
i skłonnej do alergii. Preparat delikatnie oczyszcza oraz pielęgnuje skórę, nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. Cucurbityna i bisabolol koją skórę, niwelując podrażnienia i zaczerwienienia, a gliceryna intensywnie ją nawilża
• Producent: Oceanic Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58,
81-736 Sopot.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZWALCZANIE
WSZAWICY

SORA PŁYN
DO ZWALCZANIA WSZAWICY

Płyn, 100 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: SORA Płyn jest wyrobem medycznym, który skutecznie i nietoksycznie działa przeciwko wszom głowowym. Zawiera 100% dimetikonu (olej silikonowy) i nie zawiera
żadnych barwników, środków zapachowych ani konserwujących. Składnik wyrobu dimetikon (olej silikonowy) skutecznie działa przeciwko wszom głowowym poprzez ﬁzyczne zablokowanie oddechowych przetchlinek wszy i gnid
(otwory oddechowe) • Producent: Scan Anida Sp. z o.o.,
ul. Motyla 26, 30-733 Kraków.
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ZWALCZANIE
WSZAWICY

SORA LOTION
DO SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

Lotion, 100 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: zalecany do stosowania proﬁlaktycznego i po kuracji szamponem SORA FORTE. Lotion działa antyseptycznie, koi stany podrażnienia i swędzenia skóry głowy. Zawarty w lotionie
naturalny olejek Cytronella odstrasza wszy i owady. Alantoina, prowitamina B5, wyciągi aloesu, rumianku i nagietka
oraz roślinna keratyna działają łagodząco na skórę głowy
i kondycjonują włosy • Producent: Scan Anida Sp. z o.o.,
ul. Motyla 26, 30-733 Kraków.

POKONAJ ŁUPIEŻ

NOELL®
Szampon, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazolum) • Wskazania: proﬁlaktyka i leczenie chorób skóry wywołanych przez drożdżaki
z rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum): łupieżu owłosionej skóry głowy, łupieżu pstrego, łojotokowego zapalenia skóry • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ketokonazol i (lub) substancje pomocnicze • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300
Kutno.

899

ZWALCZANIE
WSZAWICY

SORA FORTE SZAMPON
LECZNICZY

Szampon, 50 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny
(Permethrinum) • Wskazania: wszawica głowowa u osób
dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat. SORA FORTE,
szampon leczniczy stosuje się leczniczo we wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów, a także u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których
stwierdzono występowanie wszawicy głowowej • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – permetrynę, inne piretroidy, pyretryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą szamponu leczniczego • Podmiot
odpowiedzialny: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyla 26,
30-733 Kraków.

OCZYSZCZANIE SKÓRY

MEDI SOFT PŁYN MICELARNY
DO MYCIA TWARZY
Płyn micelarny, 150 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: płyn micelarny do mycia twarzy i demakijażu usuwa zanieczyszczenia, łagodzi
podrażnienia oraz dodatkowo doskonale nawilża skórę. Nie narusza warstwy lipidowej naskórka. Płyn z powodzeniem może zastąpić tonik oraz
mleczko do demakijażu. Nie zawiera kompozycji zapachowej, parabenów
i SLES-u oraz barwników, dlatego można go polecać do pielęgnacji skóry
wrażliwej, atopowej, a także trądzikowej • Producent: Scan Anida Sp.
z o.o., ul. Motyla 26, 30-733 Kraków.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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PIĘKNE WŁOSY

HERBAL CARE SZAMPON
CZARNA RZEPA

Szampon, 330 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie:
produkt przeznaczony dla wszystkich, którzy mają osłabione i wypadające włosy. Skomponowany z naturalnych
składników roślinnych, które uzupełniają niedobory minerałów, głęboko odżywiają i pobudzają cebulki, wzmacniają
włosy i przede wszystkim hamują ich wypadanie. Włosy
z dnia na dzień są mocniejsze, gęstsze, pełne witalności
i blasku. Szampon zapewnia spektakularne efekty: zdrowe,
mocne i gęste włosy; grubsze i pełne objętości; odporne na
uszkodzenia; jedwabiście gładkie, sprężyste i lśniące • Producent: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona.

4699

HERBAL CARE SZAMPON
SKRZYP POLNY

Szampon, 330 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie:
produkt przeznaczony dla wszystkich, którzy mają bardzo
zniszczone i słabe włosy. Skomponowany z naturalnych
składników roślinnych, które skutecznie naprawiają uszkodzenia i wzmacniają włosy, poprawiając ich kondycję i wygląd. Włosy z dnia na dzień są mocniejsze, grubsze, pełne
witalności i gładsze. Szampon zapewnia spektakularne
efekty: zdrowe, gęste i mocne włosy; odporne na uszkodzenia, łamanie i rozdwajanie się końcówek; pełne witalności,
aksamitnie miękkie, lśniące i gładkie • Producent: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona.

HERBAL CARE SZAMPON
POKRZYWOWY

Szampon, 330 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie:
produkt przeznaczony dla wszystkich, którzy mają włosy
z tendencją do przetłuszczania. Skomponowany z naturalnych składników roślinnych, które regulują pracę gruczołów łojowych, zmniejszają wydzielanie sebum i przede
wszystkim zapobiegają przetłuszczaniu. Włosy z dnia na
dzień są lekkie, świeże i pełne życia. Szampon zapewnia
spektakularne efekty: czyste, świeże włosy; wyraźnie
zmniejszone przetłuszczanie; większa puszystość; jedwabista miękkość i delikatność oraz łatwa stylizacja • Producent: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona.

PIĘKNE WŁOSY

SEBORADIN® SENSITIVE
Szampon, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: delikatny, łagodny szampon nie podrażnia i nie wysusza skóry głowy. Systematyczne
stosowanie szamponu i balsamu Seboradin Sensitive poprawia kondycję
skóry wrażliwej, koi, zmniejsza skłonność do podrażnień, eliminuje swędzenie skóry głowy, odżywia i intensywnie nawilża włosy. Preparat rekomendowany przy nietolerancji skóry na SLS i SLES. Nie zawiera: SLS,
SLES, parabenów, silikonów, alergenów, soli, sztucznych barwników • Producent: Lara Edyta Pawluśkiewicz, ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

SEBORADIN® SENSITIVE
Balsam, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: balsam zawiera
naturalny emolient, który kondycjonuje i wygładza włosy, ułatwia rozczesywanie, zapobiega elektryzowaniu się włosów. Systematyczne stosowanie
szamponu i balsamu Seboradin Sensitive poprawia kondycję skóry wrażliwej, koi, zmniejsza skłonność do podrażnień, eliminuje swędzenie skóry
głowy, odżywia i nawilża włosy. Preparat rekomendowany przy nietolerancji skóry na SLS i SLES. Nie zawiera: SLS, SLES, parabenów, silikonów,
alergenów, soli, sztucznych barwników • Producent: Lara Edyta Pawluśkiewicz, ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZDROWIE INTYMNE
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ZDROWIE INTYMNE

LACTACYD® PHARMA PŁYN GINEKOLOGICZNY
ŁAGODZĄCY
Płyn ginekologiczny, 250 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie:
produkt łagodzi podrażnienia, uczucie swędzenia, zaczerwienienia, przywraca komfort. Wzbogacony o naturalny kwas L-mlekowy, kojący ekstrakt
z błękitnej stokrotki i przeciwzapalny bisabolol delikatnie myje i przynosi
ulgę podrażnionej skórze. Wskazany do codziennej higieny intymnej,
szczególnie podczas leczenia infekcji intymnych • Dystrybutor: Omega
Pharma Poland Sp. z o.o.

849

DIAGNOSTYKA

DUREX® K-Y ŻEL NAWILŻAJĄCY INTYMNY
Żel, 50 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: łagodny
nawilżający żel intymny, opracowany, by minimalizować ryzyko podrażnień oraz łagodzić objawy suchości pochwy • Dystrybutor: Reckitt
Benckiser (Poland) S.A.
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DIAGNOSTYKA

TEST CIĄŻOWY PRE-TEST®
Test ciążowy, 1 sztuka • Wyrób medyczny • Rekomendacja: polecany
przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne • Wiarygodność: odpowiada
testowi laboratoryjnemu i wynosi ponad 99% • Wczesny: może być użyty
o dowolnej porze dnia począwszy od pierwszego dnia spodziewanej miesiączki • Czuły: wykrywa hCG przy stężeniu 25 mlU/Ml • Czytelny: jedna
linia: BRAK CIĄŻY, dwie linie: CIĄŻA • Łatwy w użyciu: wystarczy pobrać
próbkę moczu i wkroplić do okienka testowego • Higieniczny: opakowanie zawiera pipetę i pojemniczek na mocz • Szybki: wynik testu w ciągu
1-5 min • Producent: Noris Polska Sp. z o.o.

TEST OWULACYJNY LH PASKOWY
APTEO CARE®
Test owulacyjny, 5 sztuk • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie:
test przeznaczony do samodzielnego stosowania, skutecznie wskazuje
dni płodne u kobiety, szybki w użyciu – wynik w ciągu 5 minut, dokładny
– dokładność odpowiada testowi laboratoryjnemu, czytelny • Wyprodukowano dla: Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ANTYKONCEPCJA

PREZERWATYWY NEW
PREZERWATYWY NEW CARESS WET N'WILD
Prezerwatywy, 3 sztuki • Wyrób
CARESS SAFENES
medyczny • Stosowanie i działaPrezerwatywy, 3 sztuki • Wyrób
medyczny • Stosowanie i działanie: prezerwatywy nawilżane, ze
środkiem plemnikobójczym – Nonoksynol-9, ze zbiorniczkiem. Średnia szerokość: 52 mm • Producent:
Unimil Sp. z o.o.

12999

nie: prezerwatywy dodatkowo nawilżane, ze zbiorniczkiem. Średnia
szerokość: 52 mm. Produkt jest wykonany z lateksu kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne • Producent: Unimil
Sp. z o.o.

SPRZĘT MEDYCZNY

INHALATOR TŁOKOWY
Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: wydajny inhalator tłokowy
dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Zapewnia skuteczną kurację całego
układu oddechowego. Urządzenie zaprojektowane w celu efektywnego
inhalowania układu oddechowego środkami leczniczymi przepisanymi
przez lekarza w przypadku leczenia astmy, alergii, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD) i innych schorzeń układu oddechowego. Wyjątkowy kształt przyjaznego pingwina niweluje strach dziecka przed urządzeniem • Importer: Intec Medical Sp. z o.o.

10499

SPRZĘT MEDYCZNY

MICROLIFE®NC 100
ELEKTRONICZNY TERMOMETR
BEZKONTAKTOWY
Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: termometr bezkontaktowy
Microlife® NC 100. Pomiar temperatury ciała, powietrza i cieczy, błyskawiczny pomiar, duży podświetlany wyświetlacz, alarm gorączki, testowany klinicznie, gwarancja door to door • Producent: Microlife.

9999

SPRZĘT MEDYCZNY

CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRONICZNY
Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: Microlife® BP A1 Basic;
system PAD – wykrywanie arytmii serca, system Gentle+ – optymalny
dobór ciśnienia w mankiecie, mankiet stożkowy M-L (22-42 cm); pamięć
30 pomiarów; testowany klinicznie; wskaźnik poprawności założenia mankietu; 5 lat gwarancji • Producent: Microlife.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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WITAMINY I MINERAŁY

1699

ZDROWIE INTYMNE

II I III TRYMESTR CIĄŻY I OKRES KARMIENIA PIERSIĄ.
DHA ORAZ NIEZBĘDNY ZESTAW WITAMIN,
KWASU FOLIOWEGO I METAFOLIN®

LACTACYD® INTIMED
FEMIBION® NATAL 2 PLUS
Kapsułki, 30 sztuk + tabletki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: II i III trymestr ciąży oraz okres karmienia piersią. DHA
oraz niezbędny zestaw witamin, kwasu foliowego i L-metylofolian wapnia
-Metafolin®. Zawiera żelazo i witaminę D3 • Producent: Merck Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

4699

Kapsułki dopochwowe, twarde, 8 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera: pałeczki Lactobacillus gasseri DSM
14869 nie mniej niż 108 CFU* oraz pałeczki Lactobacillus rhamnosus DSM
14870 nie mniej niż 108 CFU* • Wskazania: stosować w celu utrzymania
lub przywrócenia prawidłowej ﬂory bakteryjnej pochwy u kobiet w wieku
18 lat i starszych. Powstrzymuje namnażanie patologicznych bakterii
i drożdżaków • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny:
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

LEPSZE KRĄŻENIE NÓG

SCHOLL RAJSTOPY UCISKOWE LIGHT LEGS
Rajstopy uciskowe Scholl Light Legs, rozmiar S, M, L, XL • Stosowanie i działanie: rajstopy zapobiegają uczuciu zmęczonych i ciężkich nóg. Sprawdzona technologia splotu FIBRE-FIRM zapewnia stopniowy ucisk od kostek, aż do góry nogi, stymulując krążenie poprzez delikatny ucisk, wzmacniając
i kształtując nogi. Dla komfortu noszenia wykonane są z jedwabiście gładkiego w dotyku, oddychającego i rozciągliwego włókna. Dodatkowo gęsty splot
zapewnia długotrwałe noszenie rajstop i sprawia, że zachowują one swoje właściwości aż do 100 prań, bez utraty kształtu i koloru • Producent: Reckitt
Benckiser (Poland) S.A.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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PROBIOTYK

PROBIOTYK

LAKCID®
Ampułki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 2 mld
CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus: szczep Lactobacillus rhamnosus
Pen – 40%, szczep Lactobacillus rhamnosus E – 40%, szczep Lactobacillus
rhamnosus Oxy – 20% • Wskazania: stosować w poantybiotykowym zapaleniu jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego
rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy, w zapobieganiu biegunce podróżnych, jako leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii • Przeciwwskazania: nie stosować leku, jeśli stwierdzono
nadwrażliwość na białko mleka krowiego • Podmiot odpowiedzialny:
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna;
Pozwolenie nr: R/3228.
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PROBIOTYK

TRILAC PLUS

1649

Saszetki, 10 sztuk • Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego • Skład: 3,2 mld lioﬁlizowanych szczepów
bakterii probiotycznych • Stosowanie i działanie: Trilac plus saszetki
to produkt przeznaczony dla niemowląt powyżej 1. miesiąca życia, dzieci i dorosłych, zawierający cztery lioﬁlizowane szczepy bakterii probiotycznych w ilości łącznej 3,2 mld CFU w jednej saszetce. Dodatkowo
wzbogacony został w fruktooligosacharydy – naturalny probiotyk wspomagający rozwój mikroﬂory jelitowej oraz witaminę C, która pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Do postępowania dietetycznego: przy zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii celem odbudowania ﬁzjologicznej ﬂory jelitowej, wspomagająco przy leczeniu biegunek infekcyjnych
również pochodzenia wirusowego, dla zachowania prawidłowej pracy
jelit i wspomagania (poprawy) procesu trawienia w przewodzie pokarmowym, przy wystąpieniu tzw. biegunki podróżnych lub proﬁlaktycznie
w celu zapobiegnięcia jej wystąpienia poprzez korzystne oddziaływanie
i stabilizację naturalnej ﬂory jelitowej • Producent: Krotex Pharm
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.

LACIDOFIL®
Kapsułki, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 2 x 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus • Wskazania: nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zapobieganie biegunce podróżnych, leczenie
wspomagające po leczeniu antybiotykami • Przeciwwskazania: brak
• Podmiot odpowiedzialny: Lallemand SAS.

PROBIOTYK

TRILAC 20

Kapsułki, 20 sztuk • Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego • Stosowanie i działanie: do postępowania dietetycznego przy: zaburzeniach ze strony
przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii celem odbudowania ﬁzjologicznej
ﬂory jelitowej; wspomagająco przy leczeniu biegunek infekcyjnych również pochodzenia wirusowego; dla zachowania prawidłowej pracy jelit
i wspomagania (poprawy) procesu trawienia
w przewodzie pokarmowym; przy wystąpieniu tzw.
biegunki podróżnych lub proﬁlaktycznie w celu
zapobiegnięcia jej wystąpienia poprzez korzystne
oddziaływanie i stabilizację naturalnej ﬂory jelitowej • Producent: Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.

1849

PROBIOTYK

TRILAC PLUS FORTE

Krople, 5 ml • Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego • Stosowanie
i działanie: produkt przeznaczony jest dla niemowląt
powyżej 1. miesiąca życia i dzieci. Trilac plus forte krople
to probiotyk zawierający unikalną kompozycję czterech
szczepów bakterii probiotycznych o udowodnionej skuteczności klinicznej i potwierdzonym bezpieczeństwie
stosowania. Do postępowania dietetycznego w celu:
uzupełnienia mikroﬂory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, skrócenia czasu trwania biegunki infekcyjnej, wspomagająco w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit oraz naturalnej odporności organizmu,
w celu uzupełnienia diety w przypadku wystąpienia biegunki podróżnych • Producent: Krotex Pharm Sp. z o.o.
Sp. k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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1999

POKONAJ STRES

LACIDOENTER™
Saszetki, 10 sztuk • Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
• Skład: Saccharomyces Boulardii • Stosowanie i działanie: produkt
może być stosowany u niemowląt (od 1. miesiąca życia) oraz małych
dzieci. Do postępowania dietetycznego: w infekcjach przewodu pokarmowego przebiegających z biegunką, w trakcie i po antybiotykoterapii,
w celu zapobiegania biegunkom podróżnych, w przypadku wystąpienia
ryzyka zakażenia rotawirusem, w celu utrzymania i odbudowy prawidłowej ﬂory przewodu pokarmowego • Producent: Merck Sp. z o.o.

1499

TONAXINUM FORTE NA DZIEŃ
Tabletki powlekane, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Tonaxinum Forte na dzień to suplement diety przeznaczony dla
osób, które w życiu codziennym narażone są na wiele stresowych sytuacji,
mają trudności z odprężeniem się i „zwolnieniem tempa” życia, prowadzą
intensywny tryb życia, wymagają od siebie zbyt wiele, są stale narażone
na pośpiech • Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

PROBIOTYK

ENTEROL 250
Saszetki lub kapsułki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 250 mg lioﬁlizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM
I-745 oraz substancje pomocnicze, m.in. laktozę jednowodną; 1 saszetka zawiera 250 mg lioﬁlizowanych drożdży szczepu S. boulardii oraz substancje
pomocnicze, w tym laktozę jednowodną i fruktozę • Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difﬁcile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej • Podmiot odpowiedzialny: Biocodex, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZDROWA WĄTROBA

999

ZDROWA WĄTROBA

RAPHATIL MAX
Tabletki, 40 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: składniki preparatu wpływają korzystnie: na prawidłowy przebieg procesów
trawiennych (karczoch, kurkuma); w przypadku uczucia pełności i ciężkości po posiłkach, zwiększając komfort trawienny (karczoch); na sprawne działanie wątroby i dróg żółciowych (karczoch, kurkuma); na pracę
żołądka i prawidłowy przepływ soków trawiennych (karczoch); wykazują
korzystny wpływ na trawienie i perystaltykę jelit oraz w sytuacjach gromadzenia się gazów (mięta) • Uwagi do stosowania i działania: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią • Producent: MEDISFARM Sp. z o.o.
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ZDROWA WĄTROBA

HEPASON COMPLEX
Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: produkt uzupełnia codzienną dietę w cenny dla zdrowia ekstrakt z karczocha.
Polecany jest przy zaburzeniach metabolizmu składników odżywczych
(białko, węglowodany, tłuszcze) • Producent: ASA Sp. z o.o.

1499

ZDROWA WĄTROBA

SYLIMAROL® VITA 150

LAGOSA®
Tabletki drażowane, 25 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: sylibinina (Silybi mariani extr. siccum) • Wskazania: stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych; jako leczenie wspomagające w przewlekłych stanach zapalnych wątroby
• Przeciwwskazania: nie stosować przy nadwrażliwości na substancje
czynne lub pomocnicze zawarte w produkcie. Nie zaleca się stosowania
u dzieci do 12 lat. Lek zawiera laktozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem przed przyjęciem leku • Podmiot odpowiedzialny: Wörwag
Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Strasse 7, 71034 Böblingen Niemcy.

Kapsułki twarde, 30 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 214,3 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum,
20-34:1) o zawartości nie mniej niż 150 mg ﬂawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę,
witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) 10 mg, witamina B2 (ryboﬂawina) 4 mg, witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 10 mg, witamina PP (nikotynamid) 10 mg, pantotenian
wapnia 4 mg • Wskazania: wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania), po
spożyciu ciężkostrawnych pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu
ostrych i przewlekłych chorób wątroby • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae • Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

TRADYCYJNY PRODUKT LECZNICZY ROŚLINNY
Z OKREŚLONYMI WSKAZANIAMI WYNIKAJĄCYMI
WYŁĄCZNIE Z DŁUGOTRWAŁEGO STOSOWANIA.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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14 SZTUK

POKONAJ ZGAGĘ
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POKONAJ KACA

2KC
Tabletki dojelitowe, 7 lub 14 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja
czynna: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego) • Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów choroby reﬂuksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści
żołądkowej) u dorosłych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne
podawanie z atazanawirem • Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH.

Tabletki, 12 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: 2KC
to preparat wspomagający procesy ﬁzjologiczne po spożyciu alkoholu.
Zawarty w 2KC wyciąg z opuncji zapobiega powstawaniu kaca, łagodząc
dyskomfort powstający po konsumpcji alkoholu. Witamina C (kwas L-askorbinowy) zawarta w produkcie przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspomaga układ nerwowy i odpornościowy,
przyczyniając się do odbudowy sił witalnych organizmu. Kwas fumarowy
i bursztynowy uczestniczą w metabolizmie energetycznym, oddychaniu
komórkowym i przemianach enzymatycznych • Producent: COLFARM.
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1599

CONTROLOC CONTROL

®

PRAWIDŁOWY POZIOM CUKRU

WSPARCIE W TRAWIENIU

INSULAN
Tabletki powlekane, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Insulan to suplement diety, który dzięki zawartości składników
utrzymuje prawidłowy poziom cukru we krwi (ekstrakt z liści gurmaru,
chrom), wspomaga prawidłowy metabolizm węglowodanów (ekstrakt
z liści morwy białej), przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu (witamina B6 ), pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny (kwas foliowy), a także przyczynia
się do utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego (witamina
B12) • Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Produkt nie zastępuje leków normalizujących stężenie glukozy we krwi ani nie jest substytutem dla insulinoterapii. Preparat służy uzupełnieniu diety osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Osoby chorujące na cukrzycę przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

JELITON®
Proszek, 180 g • Suplement diety • Skład: łupiny nasienne babki jajowatej • Stosowanie i działanie: Jeliton® powinno stosować się
w przypadku zaparć, zaburzeń pracy jelit, biegunki, nadwagi, niedoborów błonnika, wysokiego poziomu cholesterolu i cukru. Nie zawiera żadnych substancji wypełniających i konserwantów • Producent: Kato
Labs Sp. z o.o.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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POKONAJ STRES

1499
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SPOKOJNY SEN

NERVOCALM FORTE
NERVOCALM SERCE
Tabletki powlekane, 20 sztuk
• Suplement diety • Stosowanie
i działanie: dzięki bogatej kompozycji składników suplement diety
NervoCalm Serce zapewnia dwukierunkowe wspomaganie układu
nerwowego: uspokaja i pozwala
normalnie funkcjonować w sytuacjach stresu, a dodatkowo wspomaga serce i układ sercowo-naczyniowy • Producent: Lek-Am Sp. z o.o.

1499

Tabletki powlekane, 20 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: suplement diety NervoCalm
Forte został stworzony z myślą
o osobach, które narażone są na długotrwały lub okresowy stres. Ze
względu na prowadzony tryb życia
muszą one funkcjonować w stresujących sytuacjach. Dzięki bogatej
kompozycji składników NervoCalm
Forte zapewnia dwukierunkowe
wspomaganie układu nerwowego:
uspokaja i pozwala normalnie funkcjonować w sytuacjach stresu
• Producent: Lek-Am Sp. z o.o.

PAMIĘĆ I KONCENTRACJA

MELATONINA LEK-AM
Tabletki, 30 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka
Melatoniny LEK-AM zawiera 5 mg melatoniny • Wskazania: wspomagająco w: zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych lub
w związku z pracą zmianową, zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych • Przeciwwskazania: uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu,
w okresie ciąży lub laktacji • Podmiot odpowiedzialny: Lek-Am Sp. z o.o.

1199

PAMIĘĆ I KONCENTRACJA

ŻEŃ-SZEŃ VITA-COMPLEX
GINKGO BILOBA APTEO®
Tabletki, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Ginkgo
biloba APTEO® wpływa korzystnie na: utrzymanie właściwego funkcjonowania mózgu, zachowanie pamięci, wzmocnienie funkcji poznawczych
oraz utrzymanie równowagi psychicznej, wsparcie krążenia obwodowego
co szczególnie korzystnie wpływa na prawidłowe widzenie i słyszenie.
Preparat Ginkgo biloba APTEO® jest zalecany dla osób dorosłych narażonych na stały napływ informacji i wysiłek intelektualny oraz dla osób starszych • Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: kompozycja najwyższej jakości ekstraktów z dwóch gatunków żeń-szenia: Korean Panax ginseng i Panax quinquefolium, standaryzowanych na zawartość ginsenozydów, wzbogacona dodatkowo ekstraktem pieprzu czarnego
i kompleksem 12 witamin. Żeń-szeń to legendarna roślina spożywana od
ponad 4000 lat. Za jego właściwości odpowiada przede wszystkim kompleks substancji nazwanych ginsenozydami. Badania naukowe udowodniły, że żeń-szeń: działa korzystnie w przypadku uczucia zmęczenia i znużenia, sprzyja utrzymaniu należytej sprawności ﬁzycznej, wspomaga
czynności układu odpornościowego, działa wspomagająco na kondycję
seksualną • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

8999

RZUĆ PALENIE

1599

RZUĆ PALENIE

DYSKRETNA FORMA,
PORĘCZNE OPAKOWANIE.

NICORETTE® COOLMINT 4 MG
NICORETTE® GUMA 4 MG
Guma do żucia, 105 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
jedna guma zawiera jako substancję czynną 10 lub 20 mg kompleksu 20%
żywicy nikotynowej – co odpowiada 2 mg lub 4 mg nikotyny • Wskazania:
preparat jest wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych
u palaczy tytoniu zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez złagodzenie głodu nikotyny i objawów wynikających z odstawienia nikotyny
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu • Podmiot odpowiedzialny:
McNeil Products Limited.

1399

ZADBAJ O DROGI MOCZOWE

UROSEPT®
Tabletki drażowane, 60 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony • Wskazania: Urosept® jest lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu
moczowego i w kamicy dróg moczowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae)
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny:
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

Tabletki do ssania, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
każda tabletka do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny
z kationitem) • Wskazania: leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych
poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego
u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest
trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości
Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia
behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły • Podmiot odpowiedzialny:
McNeil AB.

999

ZADBAJ O DROGI MOCZOWE

ŻURAWINA APTEO®
Tabletki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: 1 tabletka zawiera 200 mg wysokoskoncentrowanego (20:1) ekstraktu z żurawiny, co odpowiada 4000 mg owoców żurawiny. Żurawina APTEO® jest
zalecana wspomagająco osobom wypijającym małe ilości płynów dziennie, odbywającym częste i długie podróże, korzystającym z basenu, sauny
itp. • Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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WITALNOŚĆ

VITA BUERLECITHIN®

Płyn doustny, 1000 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony
• Wskazania: osłabienie pamięci i koncentracji, stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność, stany wyczerpania ﬁzycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się), pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin z grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej
chorobie, pomocniczo u osób w podeszłym wieku, zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne, orzechy, soję lub którąkolwiek
substancję pomocniczą. Nie stosować u osób z zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych. Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować
u: dzieci w wieku poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Pacjenci z rzadkimi
dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować
produktu leczniczego • Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.
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WITAMINY I MINERAŁY

1949

WITALNOŚĆ

PLUSSSZ GOLD VITAL TONIK
Tonik, 1000 g • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Plusssz Gold
Vital Tonik to preparat stworzony z myślą o szczególnych potrzebach osób po
45. roku życia, które odczuwają zmęczenie, znużenie i osłabienie organizmu,
a pragną cieszyć sie aktywnym życiem. Zawiera kompleksowy zestaw witamin. Zawarte w preparacie kwas pantotenowy, kwas foliowy i biotyna pomagają w utrzymaniu sprawności umysłowej na odpowiednim poziomie,
niacyna oraz witamina B12 zmniejszają uczucie zmęczenia i osłabienia
organizmu, a witamina B6 wspomaga odporność organizmu. Preparat
wzbogacono wyciągami z roślin cenionymi ze względu na swoje właściwości. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania
zdrowia • Producent: Polski Lek S.A.

1999

WITAMINY I MINERAŁY

GOLD OMEGA 3® 65% 1000 MG
Kapsułki miękkie, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Gold Omega 3® to suplement diety zawierający wysokogatunkowy,
skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartość
kwasów omega-3. Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 zalicza się do grupy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Określa się je mianem
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), ponieważ
muszą być bezwzględnie dostarczane z diety. Wyniki wielu badań klinicznych dowodzą, że przyjmowanie kwasów omega-3 wykazuje korzystny
wpływ na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania organizmu
• Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

DOPPELHERZ® AKTIV A-Z RETARD
Tabletki, 40 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: unikalny preparat multiwitaminowy o nowoczesnej formule RETARD (o przedłużonym działaniu) umożliwia równomierne uwalnianie składników odżywczych, co zapewnia najlepsze ich przyswajanie. Zawiera 23 witaminy
i minerały oraz luteinę • Producent: Queisser Pharma GmbH&Co. KG.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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WITAMINY I MINERAŁY

WITAMINY I MINERAŁY
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ASPARAGINIAN
CARDIO DUO
ASPARAGINIAN EXTRA

MAGLEK B6

Tabletki, 50 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka zawiera
500 mg mleczanu magnezu (51 mg Mg2+) i 5 mg witaminy B6 • Wskazania: proﬁlaktyka
niedoboru magnezu i witaminy B6: przy niewystarczającej podaży w diecie, związanego
ze stosowaniem leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością
nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość
na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy serca, znaczne
niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka • Podmiot odpowiedzialny: Lek-Am Sp. z o.o.
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949

WITAMINY
I MINERAŁY

DOPPELHERZ® AKTIV
MAGNEZ-B6 FORTE

Tabletki podzielne, 30 sztuk • Suplement
diety • Skład: 400 mg jonów magnezu, witamina B6 + B1 • Stosowanie i działanie:
zwiększa odporność na stres, wspomaga
pracę układu nerwowego, reguluje kurczliwość mięśni (zapobiega skurczom). Zalecany dla młodzieży i osób dorosłych, w tym
uprawiających sport, stosujących używki
• Uwagi do stosowania i działania: od
1/2 do 1 tabletki dziennie • Producent:
Queisser Pharma GmbH&Co.KG.

Tabletki, 50 sztuk • Suplement diety
• Stosowanie i działanie: składniki zawarte w 2. tabletkach wykazują następujące działania: wspomagają pracę serca
i układu krążenia (magnez, potas), prawidłowe ciśnienie krwi (magnez, potas), pracę skurczową mięśni (magnez, potas),
wspomagają procesy psychiczne i nerwowe (magnez, potas), pomagają w utrzymaniu prawidłowej równowagi elektrolitycznej (magnez) • Producent: UNIPHAR
Sp. z o.o.
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Tabletki, 50 sztuk • Suplement diety
• Stosowanie i działanie: składniki preparatu wspomagają: prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśnia sercowego
(magnez, potas), utrzymanie prawidłowego
ciśnienia krwi oraz układu krążenia (potas),
zaopatrzenie komórek organizmu w tlen
(żelazo), energię oraz witalność organizmu
– zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia
(witamina C), funkcjonowanie systemu
nerwowego (witaminy: ryboﬂawina, witamina B6, tiamina, witamina C, niacyna, witamina B12, biotyna), prawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego
organizmu (witamina C, witamina B12, witamina B6, żelazo, kwas foliowy) • Producent: UNIPHAR Sp. z o.o.

WITAMINY I MINERAŁY

DOPPELHERZ® AKTIV
NA SKURCZE

Tabletki, 30 sztuk • Suplement diety
• Skład: najwyższa łączna dawka magnezu i potasu w 1 tabletce* (300 mg + 300 mg)
– dla zapewnienia prawidłowej kurczliwości mięśni i uzupełnienia elektrolitów w organizmie • Stosowanie i działanie:
w szczególności do stosowania przy utracie elektrolitów w wyniku intensywnego
pocenia się, przy wymiotach, biegunkach,
piciu znacznych ilości kawy, przemęczeniu,
stresie, nierównym rytmie serca • Producent: Queisser Pharma GmbH&Co. KG.
*Na rynku OTC

CALCIUM POLFARMEX
SYROP O SMAKU TRUSKAWKOWYM
Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 100 ml syropu
zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia
laktobionianu (Calcii lactobionas) • Wskazania: proﬁlaktyka i leczenie
następstw niedoborów wapnia w organizmie • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hiperkalcemia, hiperkalciuria, niewydolność nerek znacznego stopnia • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZDROWE OCZY

1599

ZDROWE OCZY

PROSTE ROZWIĄZANIE
NA PODRAŻNIONE
I ZACZERWIENIONE OCZY

VISINE® CLASSIC

Krople, 10 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: preparat
polecany przy objawach suchego oka. Przynosi ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia spowodowanego suchością oka. Nawilżające krople
do oczu Systane® ULTRA mogą być również używane do nawilżania lub
przywracania wilgotności miękkich soczewek kontaktowych, zmniejszając dyskomfort związany z ich noszeniem • Producent: Alcon.

Krople do oczu, 15 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny
• Wskazania: leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk
i przekrwienie spojówek będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez
dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe,
a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny lub
uczulenie na pyłki traw. Łagodzenie towarzyszących objawów, takich jak
pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na tetryzolinę lub na którykolwiek ze składników leku. Jaskra z wąskim kątem przesączania Wiek
poniżej 2 lat • Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

2299

1299

SYSTANE® ULTRA

ZDROWE OCZY

HIALEYE FREE

HIALEYE 0,2%

Krople do oczu, 10 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie:
preparat został stworzony dla osób codziennie narażonych na działanie
czynników mogących prowadzić do wystąpienia zespołu suchego oka: wielogodzinna praca przy komputerze, sztuczne oświetlenie, długotrwałe prowadzenie samochodu, przewlekłe stosowanie preparatów przeciw jaskrowych. Zawarty w preparacie hialuronian sodu zapewnia optymalne
nawilżenie, szybką ulgę dla oczu oraz długie utrzymywanie się na powierzchni rogówki • Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A.

Krople do oczu, 10 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie:
produkt został stworzony dla osób codziennie narażonych na działanie
czynników mogących prowadzić do wystąpienia zespołu suchego oka: wielogodzinna praca przy komputerze, sztuczne oświetlenie, długotrwałe prowadzenie samochodu, przewlekłe stosowanie preparatów przeciwjaskrowych. Zawarty w preparacie hialuronian sodu zapewnia: optymalne
nawilżenie, szybką ulgę dla oczu, długie utrzymywanie się na powierzchni
rogówki • Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZDROWE OCZY

LUTEZAN OMEGA 3
Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: produkt został stworzony przede wszystkim dla osób po 50. roku życia, u których może wystąpić AMD z równocześnie obecnymi czynnikami ryzyka:
otyłość, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca. Suplement
diety zawiera specjalnie dobraną kompozycję karotenoidów, witamin oraz
minerałów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, w tym również narządu wzroku • Producent: Adamed Consumer
Healthcare S.A.
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ZDROWE STAWY

COLLAFLEX®
Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety • Skład: Collaﬂex® posiada
w swoim składzie unikalny, opatentowany składnik Collatrin® zawierający
składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzestnej: kolagen typu II,
siarczan chondroityny oraz kwas hialuronowy. Zawiera także witaminę C,
która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości • Stosowanie i działanie:
polecany jest osobom dbającym o utrzymanie prawidłowej kondycji
chrząstki i kości, zwłaszcza osobom starszym i osobom aktywnie uprawiającym sport • Producent: Oleofarm Sp. z o.o.

1799

ZDROWE STAWY

OSTEOVIT 1000
Tabletki, 100 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: preparat zawiera węglan wapnia, który jest źródłem zjonizowanego wapnia
(Ca2+). Osteovit 1000 polecany jest kobietom w okresie około- i menopauzalnym, wspomagająco osobom w okresie rekonwalescencji po złamaniu kości, osobom w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń
(np. okres intensywnego wzrostu), osobom długotrwale unieruchomionym i wspomagająco w okresie alergii • Producent: ASA Sp. z o.o.

1499

POKONAJ BÓL

BENGAY®
Maść, 50 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 g maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu • Wskazania: maść przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych
przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na
salicylan metylu, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą; nie
stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat • Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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LIBIDO

MAXON ACTIVE – LECZENIE ZABURZEŃ EREKCJI

Tabletki powlekane, 2 sztuki • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Sildenaﬁlum • Wskazania: do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. W celu skutecznego działania produktu niezbędna jest stymulacja seksualna • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu
na wpływ syldenaﬁlu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenaﬁlu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie
inhibitorów PDE5, w tym syldenaﬁlu i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia
tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenaﬁlu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy MAXON ACTIVE
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 z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa
stosowania syldenaﬁu 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 (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenaﬁlu u tych pacjentów jest przeciwwskazane • Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149,
05-152 Czosnów.
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POKONAJ BÓL

NEXCARE™ COLDHOT CLASSIC
Okład, rozmiar 26,5 x 10 cm • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: ColdHot Nexcare to seria ciepło-zimnych okładów wielokrotnego użytku wykorzystująca terapię ciepłem i zimnem. ColdHoty są łatwym w użyciu,
bezpiecznym i skutecznym środkiem przeciwbólowym i przeciwobrzękowym. Cold Hot Classic rekomendowany jest w przypadku bólów głowy,
przy skręceniach i napięciach mięśni • Producent: 3M Poland Sp. z o.o.

1699

POKONAJ BÓL

NEXCARE™ COLDHOT MINI
Okład, rozmiar 10 x 10 cm • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie:
ColdHot Nexcare to seria ciepło-zimnych okładów wielokrotnego użytku
wykorzystująca terapię ciepłem i zimnem. ColdHoty są łatwym w użyciu,
bezpiecznym i skutecznym środkiem przeciwbólowym i przeciwobrzękowym. Cold Hot Mini, ze względu na niewielki rozmiar polecany jest szczególnie przy bólach zębów oraz w przypadku urazów takich jak guzy i stłuczenia • Producent: 3M Poland Sp. z o.o.

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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.
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ZWALCZ PRZEZIĘBIENIE

FEBRISAN®
Proszek musujący, 8, 12 lub 16 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 saszetka podłużna (5 g proszku musującego) zawiera substancje czynne: paracetamol (Paracetamolum) 750 mg; kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg; fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg • Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe,
bóle gardła, katar, bóle zatok • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność
tarczycy, choroby serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ß-adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi,
jaskra z wąskim kątem przesączania, ciąża i okres karmienia piersią, fenyloketonuria, choroba alkoholowa, dzieci w wieku poniżej 12 lat • Podmiot
odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o
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LECZENIE BÓLU I GORĄCZKI

99949
14

ZDROWE GARDŁO

UNIBEN
NUROFEN® DLA DZIECI FORTE

Zawiesina doustna, smak truskawkowy, 100 ml • Produkt leczniczy • Substancja
czynna: Ibuprofenum 40 mg/ml • Wskazania: objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu
o nasileniu małym do umiarkowanego. Objawowe, krótkotrwałe leczenie gorączki
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Skurcz oskrzeli, astma,
zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka powiązane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Krwawienie lub
perforacja przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami z grupy
NLPZ. Czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków
owrzodzenia lub krwawienia). Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca.
Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia). Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Ostatni trymestr ciąży • Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Aerozol do stosowania
w jamie ustnej, 30 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: chlorowodorek
benzydaminy (Benzydamini
hydrochloridum) 1,5 mg/ml
• Wskazania: skuteczny;
precyzyjnie traﬁa w ognisko
zapalne – długi aplikator;
może być stosowany w każdym wieku, także u dzieci;
przyjemny, słodki, miętowy
smak • Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na benzydaminy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu • Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa,
www.uniben.pl

Fotografie preparatów mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Przedstawiona
oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Oferta jest ofertą Producenta i obowiązuje od 1.11 do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

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.

