Powitaj jesień
:)
m
e
h
c
e
i
m
ś
u
z

Zwalcz przeziębienie

FERVEX
FERVEX D
FERVEX O SMAKU MALINOWYM
Saszetki, 8 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas • Wskazania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat • Przeciwwskazania: nadwrażliwość
na którykolwiek składnik preparatu; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu; dzieci w wieku poniżej 15 lat; pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (preparat zawiera sacharozę)
• Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 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

wrzesień-październik

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Zwalcz przeziębienie
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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.

Zwalcz przeziębienie
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FEBRISAN®
Proszek musujący w saszetkach, 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.

EFFERALGAN
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 wit. C większych niż 1 g) • Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers
Squibb Polska Sp. z o.o.
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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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NIE DAJ SIĘ
ZŁAPAĆ WIRUSOM!

ELOPRINE®
Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja
czynna: 1 ml syropu zawiera 50 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.

Odporność

2499
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ELOPRINE FORTE
Syrop, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja
czynna: 1 ml syropu zawiera 100 mg inozyny pranobeksu (Inosinum pranobexum) • Wskazania: wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku
nawracających zakażeń 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.

CERUTIN® JUNIOR MALINA
Cerutin® Junior Malina, 120 ml • Suplement diety • Skład: zawiera bogatą kompozycję
starannie dobranych składników aktywnych: rutozydu, witaminy C, naturalnych wyciągów z owoców czarnej porzeczki, maliny, dzikiej róży i czarnego bzu oraz zagęszczonego
soku z aronii. Bez dodatku benzoesanu sodu • Stosowanie i działanie: polecany
w szczególności w okresie jesienno-zimowym i przesilenia wiosennego; dla dzieci
powyżej 3. roku życia • Producent: Polfarmex S.A.

Odporność

Odporność
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CZOSNEK APTEO®

1199

Kapsułki, 90 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: czosnek wpływa
wzmacniająco na układ odpornościowy, wspomaga prawidłową pracę układu oddechowego, przyczynia się do utrzymania równowagi mikrobiologicznej w jelitach, wpływa
korzystnie na krążenie krwi, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
• Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o.

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.

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.

Odporność
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TRAN APTEO®
Kapsułki, 120 sztuk • Suplement
diety • Stosowanie i działanie:
tran z wątroby dorsza stanowi uzupełnienie codziennej diety w substancje odżywcze: EPA, DHA, witaminę A i witaminę D. Witaminy A
i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D bierze udział
w procesie podziału komórek,
a witamina A odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek • Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o.

SANOSTOL® TRAN
Płyn doustny, 230 ml • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Sanostol® Tran
to naturalne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witaminy D.
Dzięki zawartości kwasów omega-3 wspomaga pracę mózgu oraz prawidłowe widzenie,
zawarte w nim witaminy A i D wspierają odporność. Dodatkowo witamina D odpowiada za
zdrowy wzrost i rozwój kości, zębów i mięśni. Sanostol® Tran ma owocowy smak i bardzo
przyjemnie pachnie. Nie czuć w nim aromatu ani posmaku rybnego. Może być stosowany
przez dzieci od 3 roku życia oraz osoby dorosłe • Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Odporność

2749

TRAN ISLANDZKI CYTRYNOWY
TRAN ISLANDZKI NATURALNY
TRAN ISLANDZKI OWOCOWY
Płyn, 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 4 smakach: naturalnym, cytrynowym, owocowym i cytrynowo-miętowym • Producent: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Witaminy i minerały
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VITA BUER® D3 1000 J.M.
VITA BUER® D3 2000 J.M.
WITAMINA D 2000 J.M. FORTE APTEO

®

Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: witamina D wpływa
korzystnie na utrzymanie zdrowych kości i zębów, prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu oraz układ odpornościowy • Wyprodukowano w Polsce dla: Synoptis Pharma
Sp. z o.o.

Witaminy i minerały
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Kapsułki, 120 sztuk • Suplement diety • Skład: witamina D3 1000 j.m. lub 2000 j.m.
• Stosowanie i działanie: witamina D uczestniczy w wielu procesach zachodzących
w organizmie. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz
mięśni. Ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego oraz utrzymanie
prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
U osób powyżej 60 r.ż. pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością
postawy i osłabieniem mięśni, co w tej grupie wiekowej zmniejsza ryzyko złamań kości
• Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Witaminy i minerały
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D-VITUM FORTE 2000 J.M. K2

K2 VITA-TREE

Kapsułki, 36 sztuk • Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego • Stosowanie i działanie: do postępowania dietetycznego w niedoborach
witaminy D. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz prawidłowego
poziomu wapnia we krwi. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego. Wspiera prawidłowe wchłanianie i wykorzystywanie wapnia i fosforu, a także
bierze udział w procesie podziału komórek • Producent: Oleofarm Sp. z o.o.

Kapsułki miękkie, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: produkt
K2 Vita-Tree przeznaczony jest dla osób dorosłych w celu uzupełnienia witaminy K2.
Menachinon-7 (MK-7) – witamina K2 pozostaje znacznie dłużej w surowicy krwi niż inne
formy chemiczne witaminy K. Jest dobrze wchłaniany przez organizm i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości; odpowiedni dla diabetyków; bez zapachu i smaku, bez glutenu,
bez laktozy • Producent: Tree Pharma Sp. z o.o.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Pokonaj suchy kaszel
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Łagodzi kaszel
Upłynnia wydzielinę
Ułatwia odkrztuszanie

899

ATUSSAN®
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.

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

AMBROKSOL NYCOMED
Syrop o smaku bananowym 30 mg/5 ml, 150 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 5 ml syropu
Ambroksol 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.

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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MUCOSOLVAN®

MUCOSOLVAN®

Syrop, 100 ml • 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 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/35/09/2015.

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 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/37/09/2015.

Pokonaj mokry kaszel

ELOFEN®
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.

Pokonaj kaszel
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STODAL®
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.

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.

Pokonaj kaszel

Zapomnij o katarze

2599

16

99

EUPHORBIUM® S

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

Aerozol do nosa, roztwór • Homeopatyczny
produkt leczniczy złożony • Substancja
czynna: Euphorbium D4 1 g, Pulsatilla pratensis
D4 1 g, Luffa operculata D4 1 g, Hydragyrum,
Biiodatum D12 1 g, Argentum nitricum D10 1 g
• Wskazania: wspomagająco w leczeniu nieżytu nosa. Lek może zmniejszyć nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego
pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich jak:
uczucie niedrożnego nosa, intensywny katar
i kichanie • Przeciwwskazania: w bardzo
rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących
na astmę, może wystąpić skurcz oskrzeli. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników leku. Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem • Producent: Heel GmbH.

Zapomnij o katarze

Zapomnij o katarze

1699

1999

NASIVIN® SOFT
0,05%

NASIVIN® SOFT
0,01%

Aerozol do nosa, roztwór, 10 ml • Produkt
leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku

Krople do nosa, roztwór, 5 ml • Produkt
leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg oksymetazoliny 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.

STERIMAR®
Spray do nosa, 100 ml • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: roztwór
ﬁzjologiczny wody morskiej dla dzieci
i dorosłych. Przywraca naturalną wilgotność błony śluzowej nosa, oczyszcza jamę
nosową, wypłukując zanieczyszczenia, ułatwia oddychanie, uwalniając nos od gęstej wydzieliny, optymalny strumień umożliwia
prawidłowe wypłukanie jam nosa • Producent: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137,
02-231 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.

Zapomnij o katarze

Zapomnij o katarze

599

1199
XYLORIN®

APSELAN®
Tabletki powlekane, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: jedna 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 pseudoefedrynę lub którąś
z substancji pomocniczych, nadciśnienie tętnicze, ciężka choroba wieńcowa, przyjmowanie furazolidonu, nietolerancja galaktozy, niedobór laktozy, zespołu złego wchłaniania
glukozy-galaktozy • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300
Kutno, www.polfarmex.pl.

Higiena nosa

Aerozol do nosa, roztwór, 18 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów 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.

Higiena nosa

1099

1199

WODA MORSKA
APTEO CARE®
Spray do nosa, 30 ml • Wyrób medyczny • Skład:
naturalna sól morska Gulf Stream Sea Water®, glicerol, wersenian disodowy, chlorek benzalkoniowy,
woda oczyszczona • Stosowanie i działanie: Woda morska APTEO CARE® przeznaczona jest
do codziennej higieny i utrzymania prawidłowych funkcji nosa. Sól zawarta w wodzie morskiej
rozrzedza gęstą wydzielinę i przynosi ulgę śluzówce nosa np. w czasie przeziębienia. Wypłukuje
z nosa kurz i alergeny oraz ułatwia swobodne oddychanie • Wyprodukowano dla: Synoptis
Pharma Sp. z o.o.

UNIMER® BABY
Ampułki, 50 sztuk • 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 Services 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.

Zdrowe zatoki

Zdrowe zatoki

1499
NUROFEN® ZATOKI
Tabletki powlekane, 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.

Zdrowe zatoki

4999
SINULAN FORTE
Tabletki powlekane, 60 sztuk • Suplement diety • Skład: 1 tabletka zawiera: esktrakt
z korzenia goryczki – 50 mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny – 50 mg, ekstrakt z kwiatu bzu
czarnego – 50 mg, ekstrakt z ziela werbeny – 50 mg, ekstrakt z liści Andrographis paniculata (zaw. 98% andrografolidów) – 25 mg • Stosowanie i działanie: suplementacja diety w składniki korzystnie wpływające na funkcjonowanie górnych dróg oddechowych
(zatoki, nos, gardło) i układu odpornościowego • Producent: Walmark Sp. z o.o.

Zdrowe zatoki

899

FEBRISAN® ZATOKI
Tabletki powlekane, 12 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka
zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 500 mg, kofeinę (Coffeinum) 25 mg, fenylefryny
chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg • Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar oraz obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą, 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, zydowudyną, jaskra z wąskim kątem przesączania, ciąża i okres karmienia piersią,
choroba alkoholowa, dzieci w wieku poniżej 12 lat • Podmiot odpowiedzialny: Takeda
Pharma Sp. z o.o.

ZATOKAKTIV

1899

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.

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.

Zdrowe gardło

2199

Zdrowe gardło

1199

UNIBEN

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

Zdrowe gardło

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.

Zdrowe gardło

1499
GARDIMAX® MEDICA
SPRAY
Aerozol do stosowanie 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.

699
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., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice.

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.

Zdrowe gardło

Zdrowe gardło

549
1249

LACTOANGIN®
Spray do jamy ustnej i gardła, 30 g • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: specjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony do wspomagania leczenia infekcji górnych
dróg oddechowych (jama usta, gardło). Lactoangin® zawiera metabolity Lactobacillus, które
w naturalny sposób ograniczają rozwój bakterii wywołujących infekcje jamy ustnej i gardła.
Lactoangin® nawilża, koi i łagodzi ból gardła oraz ułatwia przywrócenie równowagi mikrobiologicznej w jamie ustnej i gardle. Lactoangin® ma przyjemny cytrynowo-miętowy smak,
przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz dla osób dorosłych • Producent: IBSS
Biomed S.A., al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków, tel.: +48 12 37 69 200.

TYMIANEK PODBIAŁ NA GARDŁO
Pastylki do ssania, 16 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: pastylki do
ssania zawierające wyciągi ziołowe stosowane w stanach wymagających dodatkowego
nawilżenia jamy ustnej, gardła i krtani. Polecane szczególnie osobom narażonym na
wysuszenie śluzówki gardła i chrypkę, przebywającym w pomieszczeniach klimatyzowanych, palącym papierosy • Producent: Actus Pharma.

Zdrowe gardło

1499

ISLA-MOOS®
ISLA-MINT®
ISLA-CASSIS®
Pastylki, 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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Zdrowe gardło

Zdrowe gardło

899
SEBIDIN® PLUS

Tabletki do ssania, 16 sztuk • Produkt
leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 5 mg chlorheksydyny dichlorowodorku (Chlorhexidini dihydrochloridum)
i 75 mg kwasu askorbowego (Acidum
ascorbicum) • Wskazania: zapalenie błony śluzowej gardła. Zapobieganie i leczenie zapaleń dziąseł oraz chorób przyzębia.
Zapalenia błony śluzowej jamy ustnej
o charakterze nieżytowym. Afty przewlekle
nawracające, pleśniawki, nadżerki i odleżyny będące np. następstwem stosowania
przez pacjentów źle dopasowanych uzupełnień protetycznych. Odkażanie jamy
ustnej przed i po zabiegach chirurgicznych
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na
substancje czynne lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Ze względu na
zawartość aspartamu produktu leczniczego nie należy stosować u osób z fenyloketonurią. Ze względu na zawartość sorbitolu
nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy
• Podmiot odpowiedzialny: Omega
Pharma Poland Sp. z o.o.

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.

Zdrowe gardło

17
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899
CHLORCHINALDIN VP
Tabletki do ssania, 2 mg, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja
pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka zawiera 364 mg sacharozy • Wskazania:
do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika
s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

Zdrowe gardło

999

AMOLOWE NA GARDŁO
Z MIODEM I WITAMINĄ C

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.

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.

AMOLOWE NA GARDŁO
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 osobom z podrażnieniem śluzówki
gardła i górnych dróg oddechowych przebywającym w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, narażonym na
dym papierosowy oraz zmiany temperatur,
a także szczególnie dbającym o głos • 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.

Piękne włosy i rzęsy

5699

5699
L4L SERUM PRZYSPIESZAJĄCE WZROST RZĘS
Serum do rzęs, 3 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: korzystając z najnowszych światowych osiągnięć medycyny estetycznej, opracowano wyjątkowo
skuteczne serum, które wydłuża, zagęszcza i wzmacnia rzęsy oraz widocznie
poprawia ich kondycję. Jego receptura zawiera bimatoprost – substancję aktywną uważaną obecnie za jeden z najefektywniejszych związków stymulujących
wzrost rzęs. Kwas hialuronowy nawilża i wygładza powierzchnię rzęs, a prowitamina B5, wnikając we włókno włosków, poprawia ich strukturę i sprawia, że
stają się mocniejsze, bardziej elastyczne i lśniące. Alantoina zapobiega podrażnieniom i zaczerwienieniom • Producent: Oceanic Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58,
81-736 Sopot.

L4L SERUM STYMULUJĄCE WZROST WŁOSÓW

3299

Serum do włosów, 150 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: produkt intensywnie
stymuluje wzrost włosów oraz zapobiega ich wypadaniu. Jego receptura zawiera Tetraxidylum – innowacyjny kompleks zawierający zwiększone stężenie składników aktywnych, który stymulując mikrokrążenie, odżywia i rewitalizuje cebulki włosów oraz wzmacnia ich integralność ze skórą głowy. Alantoina łagodzi podrażnienia i koi wrażliwą skórę.
Wysoce skoncentrowana formuła wydłuża fazę wzrostu włosa (anagen), wpływa korzystnie na ich strukturę, zmniejsza łamliwość oraz zapewnia zdrowszy wygląd • Producent:
Oceanic Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.

L4L TUSZ DO RZĘS EFEKT 24 H
Tusz do rzęs, 8 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: innowacyjna i niewykle trwała formuła Tube Technology
zapewnia 24-godzinny efekt wyraźnie podkreślonych oczu bez rozmazywania, osypywania i smug. Rewolucyjna mascara nie maluje rzęs jak tradycyjny tusz – lecz tworzy wokół każdej z nich osłonki („rurki”) odporne na pot, zwiększoną
wilgotność powietrza i łzy. Jednocześnie łatwo ją usunąć ciepłą wodą (powyżej 39°C). Zawiera biotynę, która skutecznie
wzmacnia rzęsy i stymuluje ich wzrost • Producent: Oceanic Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Piękne włosy

1499

JANTAR

ODŻYWCZA WCIERKA DO
WŁOSÓW ZNISZCZONYCH
Odżywka, 100 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: receptura odżywki uwzględnia najistotniejsze
potrzeby włosów cienkich, słabych, delikatnych i zniszczonych. Zawiera biologicznie czynne substancje stymulujące wzrost włosów: Trichogen, Polyplant Hair,
aktywny biologicznie wyciąg z bursztynu oraz witaminy
A, E, F i D-pantenol. Odżywka Jantar hamuje wypadanie
włosów, stymuluje ich wzrost i odżywianie. Zawarte
w niej składniki są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów ﬁzjologicznych skóry, jej odżywiania i regeneracji. Systematycznie stosowana poprawia metabolizm i dotlenienie cebulek włosów, regeneruje i łagodzi
podrażnienia. Włosy stają się wyraźnie grubsze, lśniące
i odporne na uszkodzenia. Odżywka wzmacnia strukturę włosów i chroni je przed szkodliwym wpływem środowiska i słońca • Producent: Instytut Dermokosmetyków Ideepharm Sp. z o.o.
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JANTAR

JANTAR

Ampułki, 5 x 5 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: kuracja w ampułkach Jantar do włosów bardzo
zniszczonych i słabych zawiera wyciąg z bursztynu
oraz wyjątkowe składniki odżywcze, dzięki czemu
wzmacnia i odżywia włosy. Spektakularne efekty gwarantuje tradycyjna receptura o wyjątkowej skuteczności działania • Producent: Instytut Dermokosmetyków Ideepharm Sp. z o.o.

Mgiełka do włosów, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: specjalnie opracowana receptura
mgiełki regeneracyjnej, bogata w innowacyjne składniki aktywne, polecana jest do włosów cienkich, słabych, suchych, łamliwych i delikatnych. Wyciąg
z bursztynu wzmacnia i odżywia zniszczone włosy oraz
chroni je przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Kompleks Trichogen® skutecznie wzmacnia
cebulki, zapobiegając wypadaniu włosów. Proteiny
pszeniczne intensywnie nawilżają, nadają im niepowtarzalną gładkość. Wyciąg z zielonej herbaty działa regenerująco, wzmacniająco oraz odżywczo na włosy i skórę głowy. Dodatkowo D-pantneol nawilża i wygładza
włosy oraz nadaje im połysk • Producent: Instytut
Dermokosmetyków Ideepharm Sp. z o.o.

JANTAR

KURACJA DO WŁOSÓW BARDZO MGIEŁKA DO WŁOSÓW
ZNISZCZONYCH I OSŁABIONYCH ZNISZCZONYCH

4499

SZAMPON DO WŁOSÓW
ZNISZCZONYCH
Szampon, 330 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: szampon regeneracyjny zawiera wyciąg z bursztynu, kompleks witamin A, E, F oraz inulinę o doskonałych
właściwościach kondycjonujących. Wyciąg z bursztynu
pielęgnuje, wzmacnia i wygładza włosy, równocześnie
zapobiega ich przetłuszczaniu. Jako naturalny ﬁltr słoneczny chroni przed szkodliwym działaniem środowiska. Dodatkowo kompleks Trichogen® skutecznie
wzmacnia cebulki, zapobiegając wypadaniu włosów. Po
umyciu włosy stają się jedwabiste, miękkie, lśniące
i podatne na układanie • Producent: Instytut Dermokosmetyków Ideepharm Sp. z o.o.

Piękne włosy

7999
4299
SEBORADIN FITOCELL
Szampon, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie:
preparat nowej generacji zawiera ekstrakt z roślinnych
komórek macierzystych PhytoCellTec™ Malus Domestica
– stymuluje wzrost włosów, opóźnia proces ich starzenia.
Biotyna hamuje wypadanie włosów i stymuluje odrost
nowych. Oligoelementy z czerwonych alg zmniejszają łamliwość włosów, regenerują je. Ekstrakt z dzikiej róży, bogaty
we ﬂawonoidy i witamina A, posiadają właściwości antyoksydacyjne – chronią przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Obecne w morszczynie alginiany głęboko nawilżają, pomagają utrzymać odpowiedni poziom
nawodnienia skóry głowy. Witamina E przyspiesza wzrost
włosów. Mentol odświeża skórę głowy • Producent: Lara
Edyta Pawluśkiewicz, ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

Maska, 150 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie:
preparat nowej generacji zawiera ekstrakt z roślinnych
komórek macierzystych PhytoCellTec™ Malus Domestica
– stymuluje wzrost włosów, opóźnia proces ich starzenia.
Korzeń chinowca wzmacnia włosy, zmniejsza utratę wody,
hamuje wzmożone wypadanie włosów. Olej z orzecha brazylijskiego to doskonałe źródło witaminy F (NNKT), tworzy
barierę ochronną dla lipidów znajdujących się we włosach,
działa naprawczo i odbudowująco. Proteiny mleczka jedwabiu poprawiają wygląd łodygi włosa. Olej arganowy odżywia i intensywnie regeneruje włosy, zmniejsza ich łamliwość i zapobiega rozdwajaniu końcówek. Ekstrakt z lukrecji
dzięki obecności ﬂawonoidów wykazuje silne działanie
antyoksydacyjne, a dzięki zawartości glicyryzyny wpływa
na utrzymanie odpowiedniego stopnia nawilżenia skóry
głowy i włosów. Ekstrakt z nasturcji wzmacnia włosy, poprawia ich strukturę • Producent: Lara Edyta Pawluśkiewicz,
ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

Serum, 15 x 6 g • Kosmetyk • Stosowanie i działanie:
dzięki zawartości roślinnych komórek macierzystych PhytoCellTec™ Malus Domestica serum stymuluje wzrost
włosów, opóźnia i niweluje starzenie się włosów poprzez
ochronę komórek macierzystych znajdujących się w mieszku włosowym. Witaminy z grupy B (B3, B6, biotyna) hamują
wzmożone wypadanie włosów, pobudzają odrost nowych
włosów, wpływają na prawidłowe funkcjonowanie skóry
głowy. Ekstrakt z cykorii energetyzuje skórę głowy i włosy,
chroni przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników.
Ekstrakt z czerwonych alg dzięki wysokiej zawartości cynku, wapnia i magnezu nadaje siłę włosom, zapobiega ich
łamliwości i wzmożonemu wypadaniu. Kompleks ochronno -nawilżający oraz miód intensywnie nawilżają i regenerują skórę głowy i włosy. D-Panthenol nadaje elastyczność,
objętość, zapobiega puszeniu się włosów • Producent:
Lara Edyta Pawluśkiewicz, ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Skóra bez blizn

Piękne włosy

3199

2899
2699

NOVOXIDYL® TONIK
Tonik, 75 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: NOVOXIDYL® TONIK
jest produktem zalecanym do stosowania w stanach nadmiernego wypadania
włosów i w celu rewitalizacji cebulek włosowych. Dzięki zastosowaniu aż 4 aktywnych składników działa na różne elementy
struktury włosa i skóry głowy • Producent: POLFARMEX.

NOVOXIDYL® SZAMPON
Szampon, 200 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: NOVOXIDYL®
SZAMPON jest produktem zalecanym
do stosowania w stanach nadmiernego
wypadania włosów i w celu rewitalizacji
cebulek włosowych. Szampon dodatkowo polecany jest do pielęgnacji przeciwłupieżowej • Producent: POLFARMEX.

Ukojenie dla skóry

BLIZNASIL

ŻEL SILIKONOWY DO LECZENIA BLIZN
Żel, 15 g • Kosmetyk • Składniki aktywne: polisiloksany i dwutlenek krzemu
• Działanie: sprawia, że blizny stają się mniej widoczne, zmniejsza i uelastycznia blizny,
znosząc uczucie napięcia i świądu. Zmniejsza ryzyko powstania blizn przerostowych
i bliznowców oraz łagodzi objawy z nimi związane • Polecany: na blizny stare oraz nowe,
powstałe w wyniku gojenia ran pooperacyjnych, pourazowych i pooparzeniowych
• Producent: Noris Pharma AG.

Ukojenie dla skóry

1099

LINOTORMENTIALLAE A+E

1299

Krem, 50 g • Kosmetyk • Składniki aktywne: ekstrakt tormentiolowy 30 mg/g, tlenek
cynku 100 mg/g, witamina A 800 j.m./g, witamina E 8 mg/g • Stosowanie i działanie:
intensywna pielęgnacja łojotokowej i trądzikowej skóry twarzy i ciała; redukuje przetłuszczanie się skóry; likwiduje zmiany trądzikowe i zapobiega powstawaniu nowych; łagodzi
podrażnienia i odparzenia skóry; pomocny w proﬁlaktyce odleżyn; zmniejsza swędzenie
skóry; posiada działanie ściągające • Producent: Ziołolek Sp. z o.o.

LINODERM® PLUS Z PANTENOLEM
Krem, 50 ml • Kosmetyk • Składniki aktywne: witamina F, pantenol, gliceryna, witamina E • Stosowanie i działanie: przeznaczony dla dorosłych, dzieci i niemowląt od
1 dnia życia; polecany do pielęgnacji skóry niemowląt podczas pieluszkowania, po oparzeniach i odparzeniach oraz skóry nadmiernie suchej i z wypryskiem alergicznym; posiada właściwości silnie natłuszczające, kojące i łagodzące podrażnienia; pantenol przyspiesza gojenie, łagodzi i regeneruje uszkodzoną skórę; nie zawiera kompozycji
zapachowej • Producent: Ziołolek Sp. z o.o.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Ukojenie dla skóry

Ukojenie dla skóry

599

849

HYDROCORTISONUM OCEANIC
Krem, 15 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu • Wskazania: ostre stany zapalne o podłożu alergicznym (alergiczne
zapalenie skóry), liszaj rumieniowaty, płaski oraz wielopostaciowy, łuszczyce owłosionej
skóry głowy, reakcje skórne po ukąszeniu lub użądleniu przez owady • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hydrokortyzonu octan lub pozostałe składniki produktu leczniczego, zakażenia skóry spowodowane przez wirusy, grzyby lub bakterie. Nie stosować
na uszkodzoną skórę, błony śluzowe, w trądziku zwykłym lub różowatym, w zapaleniu
skóry wokół ust, do oczu i wokół oczu, w okolicy narządów płciowych i odbytu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza. Nie stosować u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub karmiących piersią bez zaleceń lekarza. Nie należy stosować
leku dłużej niż przez 7 dni bez zaleceń lekarza • Podmiot odpowiedzialny: Oceanic
Spółka Akcyjna, ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot.

LINOVIT A+E
Krem, 50 g • Kosmetyk • Składniki aktywne: witamina A 800 j.m./g, witamina
E 8 mg/g • Stosowanie i działanie: codzienna pielęgnacja i ochrona skóry suchej, wrażliwej i często ulegającej podrażnieniom; chroni przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi takimi jak: wiatr, suche powietrze, detergenty; łagodzi podrażnienia; zmniejsza rogowacenie skóry • Producent: Ziołolek Sp. z o.o.

Ukojenie dla skóry

Ukojenie dla skóry
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ARCALEN®

TRIBACTIC®
Spray, 100 ml • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: produkt
dezynfekuje i oczyszcza skórę z zarazków po skorzystaniu z: basenu, toalet publicznych, środków komunikacji, siłowni oraz dystrybutorów na stacji benzynowej. Osusza trądzik i opryszczkę.
Dezynfekuje przedmioty i powierzchnie mające kontakt ze skórą
w domu i pracy • Producent: Kato Labs Sp. z o.o.

Maść, 30 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 g maści zawiera: 20 mg wyciągu gęstego złożonego z Arnica chamissonis Less., anthodium i Calendula ofﬁcinalis L.,
anthodium (koszyczków arniki i nagietka) (3-7:1); 12,5 mg wyciągu suchego z Aesculus
hippocastanum L., cortex (kory kasztanowca) (40-90:1) • Wskazania: tradycyjnie w różnego rodzaju niewielkich stanach pourazowych, jako środek ułatwiający i przyspieszający resorpcję małych wylewów podskórnych (siniaków), w przypadku wystąpienia
obrzęków po urazach mechanicznych np. przy stłuczeniach. Tradycyjnie maść stosowana jest również do masażu w bólach mięśniowych po treningach sportowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, uczulenie na arnikę,
nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae = Compositae • 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.

Piękne włosy

Zdrowe włosy i skóra

1399

1699

DOPPELHERZ®
AKTIV NA
WŁOSY+BIOTYNA
Kapsułki, 30 sztuk • Suplement
diety • Stosowanie i działanie:
najwyższa łączna dawka* biotyny
(300 µg) i metioniny (160 mg) oraz
cysteiny i skrzypu – dla wzmocnienia i regeneracji włosów oraz poprawy ich kondycji i wyglądu; opóźnia siwienie włosów. Preparat jest zalecany w szczególności dla włosów: przesuszonych, po zabiegach
fryzjerskich, opalaniu, narażonych na chlorowaną wodę. Na 30-60 dni stosowania
• Producent: Queisser Pharma GmbH & Co. KG.
*na rynku OTC (preparatów bez recepty)

Zdrowa skóra

BIO-SILICA®
Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: kompozycja ekstraktów ziołowych – skrzypu polnego i pokrzywy, aminokwasów siarkowych (L-metionina,
cystyna), hydrolizatów kolagenowych wzbogacona w zestaw witamin (m.in.: witaminę
A, C, E, ryboﬂawinę, biotynę i niacynę) oraz minerałów (cynk i miedź). Zawarty w produkcie cynk, a także witaminy z grupy B (ryboﬂawina, biotyna, niacyna) oraz witamina A
pomagają zachować zdrową skórę. Witamina C i E, ryboﬂawina, cynk oraz miedź przyczyniają się do wzmocnienia ochrony organizmu przed stresem oksydacyjnym. Cynk
dodatkowo pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Zdrowa skóra

999
1999
PERFECT SKIN® HYDRO-COMPLEX
Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: produkt zawiera substancje w dwóch naukowo opracowanych formułach: Hydro-ﬂex skin complex – kolagen,
kwas hialuronowy, krzemionka, biotyna. Antioxidant perfect skin formula – ekstrakt
z pestek winogron zawierający dużą ilość proantocyjanidyn (OPC) oraz ekstrakt zielonej
herbaty o wysokiej zawartości katechin (EGCG); PureWay-C® – opatentowany kompleks
witaminy C i bioﬂawonoidów cytrusowych; witamina E pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym; cynk, miedź i mangan, zawarte w preparacie w formie wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych, a także selen pomagają w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym; barwniki karotenoidowe – beta karoten i likopen, to naturalne pigmenty występujące u roślin i zwierząt • Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

CAPIVIT® A+E ZDROWA I PĘKNA SKÓRA
Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Capivit® A+E zdrowa
i piękna skóra: witamina E skutecznie walczy z wolnymi rodnikami i chroni skórę przed
stresem oksydacyjnym, by zapobiec jej przyspieszonemu starzeniu. Witamina A utrzymuje prawidłowy stan skóry • Producent: Omega Pharma.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Pilęgnacja ciała

1199

1499

MEDI SOFT
KREMOWY BALSAM DO CIAŁA
Kosmetyk • Stosowanie i działanie: balsam do ciała
o lekkiej konsystencji do codziennej pielęgnacji każdego
rodzaju skóry. Intensywnie nawilża skórę, zwłaszcza przesuszoną i odwodnioną oraz stymuluje jej naturalne procesy
ochronne. Zawiera naturalny olej arganowy, który zapobiega procesowi starzenia skóry, wysuszaniu, utracie elastyczności i sprężystości naskórka. Mocznik, masło Shea, kompleks nawilżający NMF, proteiny jedwabiu, witamina E oraz
prowitamina B5 intensywnie nawilżają skórę, jednocześnie
łagodząc jej podrażnienia. Kremowa konsystencja pozostawia na skórze delikatny ﬁlm, który nadaje jej jedwabistą
gładkość i miękkość. Przyjemny zapach balsamu działa
relaksująco. Stosować codziennie po kąpieli. Niewielką
ilość balsamu rozprowadzić i wmasować w skórę całego ciała.
Przebadany dermatologicznie. Nie zawiera parabenów, bez
alergenów • Producent: Scan Anida Sp. z o.o.

MEDI SOFT
KREMOWE MASŁO DO CIAŁA

MEDI SOFT
NATURALNY PEELING CUKROWY

Kosmetyk • Stosowanie i działanie: doskonale regeneruje i nawilża skórę, zwłaszcza przesuszoną i odwodnioną.
Dzięki zawartości cennych składników ma właściwości
odżywczo-rewitalizujące. Olej arganowy, masło Shea, witamina E zapobiegają procesowi starzenia skóry, wysuszaniu,
utracie elastyczności i sprężystości naskórka. Prowitamina
B5, gliceryna i betaina intensywnie nawilżają, jednocześnie
łagodząc podrażnienia. Stosować codziennie po kąpieli.
Przebadany dermatologicznie. Bez parabenów, bez alergenów • Producent: Scan Anida Sp. z o.o.

Kosmetyk • Stosowanie i działanie: naturalne kryształki
cukru usuwają martwy naskórek, głęboko oczyszczają skórę i ułatwiają wchłanianie się substancji odżywczych zawartych w olejkach. Masło Shea, olejki migdałowy, makadamia
i arganowy przyspieszają proces odbudowy naskórka, znakomicie regenerują, nawilżają i zapobiegają wysuszeniu
skóry. Masaż peelingiem doskonale wygładza, skutecznie
oczyszcza i rozjaśnia skórę. Zapach magnolii i orchidei działa relaksująco. Przebadany dermatologicznie. Bez parabenów • Producent: Scan Anida Sp. z o.o.

Leczenie odcisków

Higiena intymna

799

1399
LACIBIOS FEMINA
Żel, 30 ml • Kosmetyk • Stosowanie
i działanie: LaciBios femina żel – preparat
do codziennego stosowania – dzięki pH
4,5 gwarantuje długotrwałą ochronę miejsc
intymnych. Koi, odświeża, nawilża, łagodząc
wszelkie nieprzyjemne objawy podrażnienia
błon śluzowych i wspomagając powrót do
zdrowia. Hipoalergiczny i bezpieczny • Producent: ASA Sp. z o.o.

1899
LACIBIOS FEMINA
Kapsułki, 10 sztuk • Suplement diety
• Stosowanie i działanie: probiotyk ginekologiczny osłaniający jednocześnie drogi rodne i układ pokarmowy kobiety. LaciBios femina to wyjątkowe połączenie dwóch bakterii
probiotycznych, których skuteczność i działanie potwierdzają liczne badania, oraz wygoda i dyskrecja stosowania, którą tak cenią
sobie kobiety. Stosuj zawsze przy: antybiotykoterapii, lekach przeciwgrzybiczych, antykoncepcji, w okresie ciąży i karmienia piersią, korzystając z basenu, podczas wyjazdów
• Producent: ASA Sp. z o.o.

ACERIN
Płyn na skórę, 8 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 g płynu na skórę zawiera: 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego • Wskazania: usuwanie
odcisków i zgrubiałej skóry • Przeciwwskazania: nie stosować doustnie; w nadwrażliwości na kwas salicylowy lub mlekowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
produktu leczniczego; u dzieci; u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami układu krążenia; jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo; na twarzy i w okolicy narządów płciowych • Podmiot odpowiedzialny: 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.

Diagnostyka

Sprzęt medyczny

899

PRE-TEST®DOMOWY TEST CIĄŻOWY PŁYTKOWY
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
1-go 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.

Sprzęt medyczny

10999

CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY MICROLIFE 3AG1
Automatyczny ciśnieniomierz naramienny, 1 sztuka • Stosowanie i działanie: dzięki prostej obsłudze i dokładności doskonale nadaje się do regularnej kontroli ciśnienia
krwi w warunkach domowych. Cechy produktu: system PAD – wykrywanie arytmii, testowany klinicznie – BHS ocena A/A, pamięć 30 pomiarów, duża dokładność pomiaru, możliwość podłączenia zasilacza sieciowego. Gwarancja 3 lata w systemie door-to-door
• Producent: Microlife.

12999

INHALATOR INTEC PINGWIN
KOMPRESOROWO-TŁOKOWY
Inhalator, 1 sztuka • 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.

Sprzęt medyczny

10999

ELEKTRONICZNY
TERMOMETR
BEZKONTAKTOWY
MICROLIFE® NC 100
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.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Spokojny sen

Spokojny sen

2499

1499
Wyśpij się
naturalnie!

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.

Pokonaj stres

Spokojny sen

1799

DOPPELHERZ®
AKTIV NA SEN
FORTE
Tabletki, 20 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: wzmocniona formuła
z naturalnych wyciągów ziołowych ułatwiających zasypianie. Z dodatkiem melatoniny
przyspieszającej zasypianie oraz ze zwiększoną dawką unikalnego wyciągu z lawendy.
Dla dorosłych i młodzieży: z nadpobudliwością, trudnościami z zasypianiem lub nocnym
budzeniem się. Bez efektu uzależnienia i porannego zmęczenia. Tylko 1 tabletka przed
snem • Producent: Queisser Pharma GmbH & Co. KG.

Pokonaj stres

549

1599
NERVOCALM FORTE
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: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

TABLETKI USPOKAJAJĄCE LABOFARM®
NERVOCALM SEN
Tabletki powlekane, 20 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie:
suplement diety NervoCalm Sen z melatoniną został stworzony z myślą o osobach
mających trudności z zasypianiem i spokojnym snem, żyjących w napięciu nerwowym i dążących do uzyskania stanu wyciszenia w godzinach wieczornych i nocnych
• Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Tabletki, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: produkt złożony; skład
w 1 tabletce: korzeń kozłka – 170 mg, szyszka chmielu – 50 mg, liść melisy – 50 mg, ziele
serdecznika – 50 mg. Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 0,15 mg kwasów walerenowych • Wskazania: tradycyjnie w przejściowych, łagodnych stanach napięcia nerwowego oraz okresowych trudnościach w zasypianiu • Przeciwwskazania: nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników • Podmiot
odpowiedzialny: LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lubichowska 176b, 83-200 Starogard
Gdański.

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.

Witaminy i minerały

Witaminy i minerały

499

24

ASPARAGINIAN
CARDIODUO

99

GOLD OMEGA 3

®

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.

Witaminy i minerały

999

749

ASPARAGINIAN EXTRA
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.

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

2399

MAGLEK B6
Tabletki, 50 sztuk • Produkt
leczniczy • Substancja czynna:
1 tabletka zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51 mg Mg2+) i 5 mg
wit. B6 • Wskazania: proﬁlaktyka
niedoboru magnezu i wit. B6: przy
niewystarczającej podaży w diecie, związanej 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.

CHELA-MAG B6®
Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: suplement diety
zawierający magnez w formie hipoalergicznego chelatu aminokwasowego ALBION®
(diglicynian magnezu), wzbogacony witaminą B6. Badania naukowe udowodniły, że
magnez: pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, uczestniczy w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawidłowej syntezie białek • 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.

Witaminy i minerały

Zadbaj o drogi moczowe

1899

1449

MENOPLANT SOY-A 40
Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: Menoplant Soy-a
40+ przywraca komfort życia kobiety dojrzałej. Czyja to wina, gdy dojrzała kobieta zaczyna odczuwać uderzenia gorąca, poci się, łatwo się denerwuje, niepokoi, nie może
zasnąć? Spadającego poziomu estrogenów – kobiecych hormonów. Co robić? To proste
– sięgnąć po Menoplant Soy-a 40+. Zawiera naturalne i zbliżone w budowie do estrogenów izoﬂawony sojowe. Dlatego tradycyjnie stosują go dojrzałe kobiety, które chcą przywrócić komfort życia i oswoić się ze zmianami, które zachodzą w ciele i psychice w tym
trudnym okresie życia • Producent: ASA Sp. z o.o.

Pięlęgnacja jamy ustnej

ELMEX®

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.

Pielęgnacja jamy ustnej

2399

Żel, 25 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
1 g żelu Elmex® zawiera 12,5 mg ﬂuoru z: 30,32 mg aminoﬂuorku Olaﬂur, 2,87 mg aminoﬂuorku Dectaﬂur,
22,1 mg ﬂuorku sodu (Natrii ﬂuoridum). Substancje
pomocnicze: woda oczyszczona, glikol propylenowy,
hydroksyetyloceluloza, sacharyna, aromat jabłkowy,
aromat mentolowy, aromat mięty pieprzowej, olejek
mięty ogrodowej, aromat bananowy. Stężenie substancji czynnej: 1 cm żelu (w przybliżeniu 0,5 g, co odpowiada 6,25 mg ﬂuorku) • Wskazania: produkt farmaceutyczny do stosowania: proﬁlaktycznie (do intensywnej
proﬁlaktyki próchnicy, zwłaszcza u dzieci, młodzieży
oraz u osób szczególnie narażonych na próchnicę, dla
pacjentów z aparatami ortodontycznymi, mostami lub
częściowymi protezami), leczniczo (do remineralizacji
wczesnych zmian próchnicowych, do leczenia nadwrażliwości szyjek zębowych) • Przeciwwskazania:
preparatu nie wolno stosować w następujących przypadkach: w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników czynnych lub substancje pomocnicze, w przypadku patologicznych zmian złuszczających błony śluzowej jamy ustnej, u niemowląt
i dzieci w wieku do 2 lat, ponieważ preparat zawiera olejek z mięty pieprzowej i mięty
ogrodowej, u pacjentów z ﬂuorozą kości i (lub) szkliwa oraz u osób, które nie kontrolują
odruchu połykania (dzieci w wieku przedszkolnym – poniżej 6 lat, osoby niepełnosprawne)
• Podmiot odpowiedzialny: CP GABA GmbH.

3399
500 ml

1799
200 ml

ELUDRILCLASSIC
EludrilCLASSIC płyn do płukania jamy
ustnej. Koncentrat do rozcieńczania,
butelka 200 ml, 500 ml • Kosmetyk
• Zawiera: składniki, które mają właściwości oczyszczające. Pomagają utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej, zapobiegając
tworzeniu się płytki nazębnej i kamienia
nazębnego. • Właściwości: dzięki zawartości znanych składników o działaniu antybakteryjnym, EludrilCLASSIC wspomaga redukować rozwój płytki nazębnej, wspomaga
zapobiegać występowaniu po raz pierwszy lub pogorszeniu problemów z dziąsłami,
może być stosowany jako uzupełnienie zabiegów periodontologicznych lub implantologicznych. • Sposób użycia: stosować rano i wieczorem po szczotkowaniu zębów. Zaleca się stosowanie płynu do płukania jamy ustnej EludrilCLASSIC przez okres 2 tygodni.
• Dystrybutor: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska nr 20/22,
00-762 Warszawa – Polska.

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.

Rzuć palenie

Rzuć palenie

1649
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TABEX®
Tabletki powlekane, 100 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: cytyzyna
(Cytisinum), 1,5 mg • Wskazania: leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu leczniczego Tabex® pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności
organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia
nikotyny. Końcowym celem stosowania leku Tabex® jest trwałe zaprzestanie używania
produktów zawierających nikotynę • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w przypadku: niestabilnej dławicy
piersiowej, przebytego niedawno zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu, w okresie ciąży i karmienia piersią • Podmiot
odpowiedzialny: Sopharma Warszawa Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa. Pozwolenie nr R/3425 wydane przez Ministra Zdrowia.

Rzuć palenie

NIQUITIN® MINI 1,5 MG/4 MG
Tabletki do ssania, 20 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka do
ssania zawiera odpowiednio 1,5 mg lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem)
• Wskazania: tabletki do ssania NiQuitin MINI są wskazane do leczenia uzależnienia
od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym
uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia. Końcowym celem terapii
jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia,
tabletki do ssania NiQuitin Mini należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia • Przeciwwskazania: nie należy stosować
tabletek NiQuitin MINI: w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję
pomocniczą preparatu, u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat, u osób niepalących
• Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
NIQU/PL/2016/033.

Wsparcie w trawieniu

4999

1999

NICORETTE®
Spray, 13,2 ml, 150 dawek • Produkt leczniczy • Substancja czynna: jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu
dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml
roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny • Wskazania: leczenie uzależnienia od
wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych,
w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości
stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego • Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły • Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

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 • 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.

Leczenie zgagi

Pokonaj wzdęcia

999

799
PANTOPRAZOLE GENOPTIM SPH®
Tabletki dojelitowe, 14 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu • Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów
choroby reﬂuksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; jednoczesne podawanie z atazanawirem • Podmiot odpowiedzialny: Synoptis Pharma Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa.

Zdrowa wątroba

1299

ESPUMAX®
Kapsułki, 30 sztuk • Wyrób medyczny • Stosowanie i działanie: w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym gromadzeniem się gazów,
takich jak wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność czynnościowa; w celu przygotowania do badań diagnostycznych, np.: badań radiologicznych, ultrasonograﬁcznych
i endoskopii • Producent: TACTICA Pharmaceuticals.

Zdrowa wątroba

999

SYLIMAROL® 70 MG

LIVEX 4TE
Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: LIVEX 4TE to preparat zawierający aż 4 składniki aktywne tworzące unikalny 4 Liv Complex (lecytyna sojowa
(fosfolipidy), wyciąg z ziela karczocha, ekstrakt z ostropestu plamistego, wyciąg z ostryżu długiego) wzbogacony w witaminy z grupy B. Fosfolipidy (lecytyna sojowa) są składnikiem budulcowym błon komórkowych organizmu. Wyciąg z ziela karczocha – wspomaga prawidłowe procesy trawienne. Ekstrakt z ostropestu plamistego – sprzyja
utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z ostryżu długiego – wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Witaminy z grupy B przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego • Producent: Genexo Sp. z o.o.

Tabletki drażowane, 30 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 100 mg
wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum,
20-34:1) • 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. Nie przeprowadzono
badań odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku
u dzieci poniżej 12. roku życia • 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.

Probiotyk

1499

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

1399

LAKCID®
Ampułki, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 2 mld CFU pałeczek
Lactobacillus rhamnosus: szczep Lactobacillus rhamnosus Pen – 40%, szczep Lactobacillus rhamnosus E/N – 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 SA;
Pozwolenie nr: R/3228.

Probiotyk

1499

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.

Probiotyk

1599

OSŁONKA NORMAL

OSŁONKA JUNIOR

Kapsułki, 8 sztuk • Suplement diety

Saszetki, 10 sztuk • Suplement diety

• Stosowanie i działanie: produkt jest naturalnym synbiotykiem przeznaczonym dla
dzieci powyżej 3. roku życia. Zawiera 5 miliardów bakterii kwasu mlekowego czterech
wyselekcjonowanych szczepów kolonizujących zarówno jelito cienkie, jak i jelito grube:
Lactobacillus rhamnosus LR5, Lactobacillus plantarum LP3, Biﬁdobacterium lactis BL2,
Streptococcus thermophilus ST3, fruktooligosacharydy (FOS) oraz witaminę C. Suplementacja składników preparatu zalecana jest w trakcie i po antybiotykoterapii. Produkt
zawiera witaminę C wspomagającą prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Zastosowanie innowacyjnej technologii podwójnego otoczkowania Duolac® przedłuża żywotność bakterii probiotycznych podczas wytwarzania, przechowywania i stosowania preparatu • Producent: Apotex Polska 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.

Probiotyk

Probiotyk

1599

1299
FLORACTIN

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.

Zdrowie intymne

Krople, 5 ml • Dietetyczny
środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego • Skład: Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103 • Stosowanie
i działanie: dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego
dla niemowląt od pierwszych dni życia (w tym
wcześniaków oraz noworodków o niskiej masie urodzeniowej), dzieci i dorosłych • Uwagi do stosowania i działania: do postępowania
dietetycznego w celu: zmniejszenia ryzyka powikłań występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu, skrócenia czasu trwania biegunki – wspomagania
odporności, zachowania równowagi mikroﬂory jelitowej. Sześć kropli zawiera 6 miliardów
żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 • Producent: Novascon
Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Leczenie bólu i gorączki

1999
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NUROFEN®
DLA DZIECI
FORTE

LACTACYD® INTIMED
POWSTRZYMUJE NAMNAŻANIE PATOLOGICZNYCH BAKTERII I DROŻDŻAKÓW
Kapsułki dopochwowe, 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: Lactacyd®
Intimed stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej ﬂory bakteryjnej
pochwy u kobiet w wieku 18 lat i starszych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Zawiesina doustna, smak truskawkowy lub pomarańczowy, 100 ml
• Produkt leczniczy • Substancja czynna: Ibuprofenum 40 mg/l • 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.

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.

Pokonaj ból

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.

Pokonaj ból

ANAPRAN NEO
Tabletki powlekane, 10 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Naproxenum natricum • Wskazania: bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, w tym
bóle mięśni, stawów, bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie, gorączka różnego pochodzenia, łagodzenie objawów przeziębienia i grypy (ból, gorączka) • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na naproksen lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
przebiegająca z objawami astmy oskrzelowej, nieżytu nosa, polipów nosa lub pokrzywki. Czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem lub bez krwawienia. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby.
Ciężka niewydolność nerek. Skaza krwotoczna. Trzeci trymestr ciąży • Podmiot odpowiedzialny: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Pokonaj ból

399
1099
RE-ALGIN®
EFFERALGAN 500 MG
Tabletki musujące, 16 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: paracetamol
500 mg oraz m.in. sorbitol (subst. pomoc.) • Wskazania: ból 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 13 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) • Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers
Squibb Polska Sp. z o.o.

Tabletki, 6 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: Metamizolum natricum
• Wskazania: ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu lub gorączka, gdy inne leki są
przeciwwskazane lub nieskuteczne. Re-algin jest wskazany do stosowania u dorosłych
• Przeciwwskazania: uczulenie na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub
którykolwiek z pozostałych składników leku; astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne; reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub lek przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa; w ostrej porﬁrii wątrobowej; w przypadku wrodzonego
niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek; w chorobach hematologicznych (krwi), w tym niedokrwistości aplastycznej,
agranulocytozy i leukopenii; u kobiet w ciąży lub karmiących piersią; u dzieci w wieku poniżej 18 lat • Podmiot odpowiedzialny: Sopharma Warszawa Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 91,
04-118 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.

Pokonaj ból

Pokonaj ból

1599

1999
1399
DIP HOT

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.

Krem, 67 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
produkt złożony – krem zawiera salicylan metylu,
mentol, olejek eukaliptusowy, olejek terpentynowy
• Wskazania: produkt leczniczy Dip Hot rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych
i stawowych, rwie kulszowej, pomocniczo w gośćcu,
bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach
stawów oraz u sportowców po treningu • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na salicylany, mentol lub
którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować
u dzieci poniżej 12-go roku życia • Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek
wydawany bez recepty. Dodatkowych informacji
o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia
45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks
+48 22 41 79 292, www.egis.pl.

Pokonaj ból

Pokonaj ból

999

1099

NAPROXEN EMO
Żel, 55 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 100 mg naproxenu (Naproxenum) • Wskazania: leczenie miejscowe: bóle mięśniowo-stawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,
salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy). Nie
stosować u dzieci do lat 3 • Podmiot odpowiedzialny: Emo-Farm Sp. z o.o., ul. Łódzka 52,
95-054 Ksawerów.

DIP RILIF
Żel, 100 g • Produkt leczniczy • Substancja czynna:
1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu
• Wskazania: miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi,
bóle pleców, lumbago (postrzał), bóle mięśniowe, bóle
w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach. Ból i obrzęk
wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów
z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji
sportowych • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na
ibuprofen, mentol, kwas acetylosalicylowy lub inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek
ze składników produktu leczniczego. U osób z astmą,
u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne
po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
• Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum
Company Limited. Lek wydawany bez recepty.
Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska
Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel.
+48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292, www.egis.pl.

NEO CAPSIDERM
Maść, 30 g • Kosmetyk • Stosowanie i działanie: maść energetyzująca i rozgrzewająca. Zawiera wyciąg z pieprzowca, kamforę oraz olejki eteryczne przywracające naturalne, stopniowe i długotrwałe uczucie ciepła. Zapach olejków eterycznych ma działanie
relaksujące i odprężające. Maść do stosowania przed i po wysiłku ﬁzycznym lub w przypadku przemęczenia mięśni, a także do masażu i terapii manualnych. Pojawienie się
czerwonego zabarwienia skóry jest objawem naturalnego wzrostu jej ukrwienia
• Producent: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol w Poznaniu.

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.

Lekkie nogi

Lekkie nogi

1599
MAXI3VENA
Kapsułki, 30 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: produkt polecany
jest w szczególności osobom, które: prowadzą siedzący lub stojący tryb pracy i życia,
palą papierosy, nie wykazują aktywności ﬁzycznej, mają nadwagę lub są otyłe oraz osobom o cerze naczynkowej, ze skłonnościami do powstawania obrzęków, cellulitu i osób
ze skłonnościami do żylaków odbytu • Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A.

Zdrowe stawy

2999
DETRAMAX
Tabletki powlekane, 60 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: preparat
Detramax to najwyższej jakości suplement diety o bogatym składzie przeznaczony dla
osób, które chcą zachować dobrą kondycję żył i układu krwionośnego oraz zapewnić
ulgę zmęczonym nogom. Dzięki starannie dobranym składnikom wspiera mikrokrążenie
żylne i zmniejsza uczucie „ciężkich nóg” (ekstrakt z liści winorośli właściwej) oraz wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych poprzez wspomaganie produkcji kolagenu (witamina C) • Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Zdrowe stawy

69
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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.

46

99

COLLAFLEX® OSTEUM
Kapsułki, 60 sztuk • Suplement diety
• Stosowanie i działanie: preparat uzupełnia dietę w kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy, witaminę C, witaminę D3 i witaminę K2. Preparat polecany jest
osobom dbającym o utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki i zdrowych kości,
zwłaszcza osobom starszym i osobom
aktywnie uprawiającym sport • Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.

4FLEX
Saszetki, 30 sztuk • Suplement diety
• Stosowanie i działanie: 4Flex jako jedyny na polskim rynku zawiera kolagen naturalnego pochodzenia – Fortigel®. Największa dawka kolagenu – 10 g – w każdej
saszetce. Zhydrolizowana forma kolagenu
ułatwia wchłanianie, co zostało potwierdzone dowodami naukowymi – dzięki
temu wchłania się aż 95% cząsteczek kolagenu. Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zróżnicowanej diety. Prowadzenie
zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia • Producent:
Valeant Sp. z o.o. sp. j.

6199

4FLEX SILVER
Saszetki, 30 sztuk • Suplement diety
• Stosowanie i działanie: kolagen nowej
generacji, witamina D i wapń. Dla osób po
50. roku życia wymagających suplementacji wapniem i witaminą D. 4Flex jako jedyny produkt na polskim rynku zawiera kolagen naturalnego pochodzenia – Fortigel®.
Kolagen to białko, które stanowi budulec
macierzy chrząstki (95%). Suplement diety
nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety są niezbędne
dla zachowania dobrego stanu zdrowia
• Producent: Valeant Sp. z o.o. sp. j.

Prezentowane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez Producenta.

Zdrowe oczy

Zdrowe oczy
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2299

HIALEYE FREE
SYSTANE®
ULTRA
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.

Zdrowe oczy

1599

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 przeciwjaskrowych. 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.

Zdrowe oczy

3399

VISINE® CLASSIC
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.

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.

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.

Odporność

Zapomnij o katarze

599

1399
SUDAFED®
XYLOSPRAY HA

Tabletki powlekane, 125 sztuk • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 25 mg
rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum) • Wskazania: Cerutin® jest preparatem wspomagającym odporność organizmu w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu. Uszczelnienie naczyń włosowatych – zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie
objawów grypy • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą • Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.,
ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, www.polfarmex.pl.

Aerozol do nosa, 10 ml • Produkt leczniczy • Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny
chlorowodorku. Sudafed® Xylospray HA
zawiera 3 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.

Probiotyk

Libido

CERUTIN®

2999

999
MULTILAC®
Kapsułki, 10 sztuk • Suplement diety • Stosowanie i działanie: synbiotyk Multilac®:
9 żywych szczepów bakterii oraz substancja odżywcza (oligofruktoza); unikalna technologia ochrony bakterii MURE®, dzięki której są one odporne na sok żołądkowy
i docierają aktywne do jelit; nie wymaga przechowywania w lodówce; wygodne dawkowanie – 1 kapsułka raz dziennie; wspomagająco w trakcie i po antybiotykoterapii
• Producent: Genexo Sp. z o.o.

MAXON ACTIVE
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 syldenaﬁlu w następujących grupach pacjentów: pacjentów
z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze
lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak
retinitis pigmentosa (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.

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.

