
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.

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.

Informacje na temat preparatów prezentowanych w informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Dołożono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com
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Oferta ważna od 1.09. do 31.10.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.Oferta ważna od 1.09. do 31.10.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.Oferta ważna od 1.09. do 31.10.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

Asparaginian Extra. Suplement magnezu i potasu z dodatkiem asparaginianu. 
Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia ich diety 
w niezbędne dla organizmu minerały i witaminy, przyczyniające się 
do prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i mięśnia sercowego. 
Działanie – magnez, potas wspomagają: pracę serca i układu krążenia, 
prawidłowe ciśnienie krwi, pracę skurczową mięśni, procesy psychiczne i nerwowe, pomagają w utrzymaniu prawidłowej równowagi elektrolitycznej. 
Asparaginian: aminokwas, który pośredniczy w biochemicznych procesach  zachodzących w organizmie każdego człowieka. Skład: chlorek potasu; 
węglan magnezu; asparaginian – kwas asparaginowy; inulina; kwas stearynowy; stearynian magnezu (substancje przeciwzbrylające); sacharoza; skrobia 
ziemniaczana. 
Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

ASPARAGINIAN EXTRA
50 tabl.

954 zł

959 zł 859 zł

856 zł

954 zł

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
20 saszetek

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
100% HYPOALERGICZNE
Suplement diety
100 % Hypoalergiczne Calcium:
• Bez alergenów
• Zawiera podwyższona zawartość jonów wapnia
• Łatwo przyswajalna postać
Nie zawiera żadnych pomocniczych substancji tabletkujących, musujących, aromatów, słodzików, barwników, sodu. 
Produkt na bazie mleczanu wapnia, przeznaczony jest do uzupełnienia diety w wapń, szczególnie dla osób, które mogą być uczulone na niektóre 
substancje występujące w tabletkach musujących (barwniki, aromaty, sód itp.). Polecany w okresie zwiększonego występowania alergenów.
Składniki: mleczan wapnia; sacharoza; kwas cytrynowy.
Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

1 ®Sudafed  Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol.                                                                     .
®Sudafed  XyloSpray HA dla dzieci Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe prze-

krwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pac-
jentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych 
drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki 
z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapale-
niem błony śluzowej nosa.                                                                                                                                                                                                                                                                .

®Sudafed  XyloSpray HA Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, 
w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej 
ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. 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.                                                                                                                                                                                         MAT/5741/06/2018

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.

®MAXIGRA  GO (Sildenafilum). 
Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania 
i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się 
in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 
każda tabletka zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) 
i 70,4575 mg laktozy jednowodnej. 
Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania 
erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja seksualna. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, 
w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne 
stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, 
w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia 
tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna 
nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt 
leczniczy Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej 
neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku 
z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką 
niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi 
zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy 
siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji 
o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. 
ChPL: 10.10.2016 r.

®MAXIGRA  GO  
4 tabletki

WYJĄTKOWA
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®METAFEN  ZATOKI 10 tabl.

®Metafen  Zatoki (Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum). 
Skład i postać: 1 tabletka zawiera: 200 mg  ibuprofenu  +30 mg  chlorowodorku pseudoefedryny. 
Wskazania: Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: gorączka, ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem 
oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, chlorowodorek pseudoefedryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość 
na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżytu nosa 
lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba 
wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężkie nadciśnienie 
tętnicze, jaskra, nadczynność tarczycy, rozrost gruczołu  krokowego, guz chromochłonny, polipy nosa. Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, 
tachykardia, dławica piersiowa. Ciężka niewydolność serca. Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać 
prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków 
zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Ciąża i karmienie piersią. Skaza krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. 
Zatrzymanie moczu. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. 
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA 

®Ranigast  MAX
Skład i postać: Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 168 mg ranitydyny chlorowodorku) 
oraz substancję pomocniczą o znanym działaniu: żółcień pomarańczową (E110).
Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), 
zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku 
poniżej 16 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., 
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. ChPL: 2016.01.28.

®RANIGAST  MAX 20 tabletek powl.

®HALSET  24 tabl. do ssania
®HALSET  SPRAY 30 ml

®PYRALGINA
12 tabl.

®PYRALGINA
Metamizolum natricum
500 mg, tabletki

WSKAZANIA: Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu,
gorączka (gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne). 
PRZECIWWSKAZANIA: nadwrażliwość na metamizol i inne pochodne pirazolonu, nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
w szczególności objawiająca się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa, zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, 
leukopenia, niedokrwistość), ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa, astma (wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe 
leki przeciwzapalne), wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, nie stosować z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu 
(aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon), nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

®  OSŁONIK MAX EXTRA   20 kaps. ®
 XYLOGEL  0,1%  

żel do nosa 10 g

 DEESPA   40 tabl.

Skład i postać:
1 g żelu zawiera zawiera odpowiednio 0,5 mg lub 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku
substancja pomocnicza benzalkoniowy chlorek, roztwór.
Lek na zatoki w formie żelu do nosa.
Wskazania: Leczenie pomocniczne:
- ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego
- ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych
- ostrego zapalenia ucha środkowego – w celu udrożnienia trąbki słuchowej
- alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu; nie stosować u pacjentów 
po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony 
twardej; zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.
Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 
00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. 
Lek wydawany bez recepty. ChPL: 19.10.2015 r. - Xylogel 0,05%, Xylogel 0,1%.

Skład: 1 tabletka zawiera: 40mg drotaweryny chlorowodorku 
oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, 
krospowidon, magnezu stearynian.
Działanie: lek działa rozkurczowo na mięśnie gładkie.
Dawkowanie: doustnie;
- dorośli: 120-240mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. 
   Maksymalna dawka dobowa wynosi 240mg;
- dzieci od 3. lat do 6. lat: 40-120mg na dobę 
   w 2-3 dawkach podzielonych,
- dzieci powyżej 6. lat: 80-200mg na dobę 
   w 2-5 dawkach podzielonych.
Bez konsultacji z lekarzem lek może być stosowany maksymalnie przez 10 dni.
Wskazania: w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy pęcherzyka żółciowego 
i dróg żółciowych, zapalenia pęcherzyka żółciowego); w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych (kamica nerkowa, zapalenie 
miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz); w leczeniu wspomagającym: w stanach skurczowych mięśni 
gładkich przewodu pokarmowego w przebiegu choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, zapalenia żołądka, w stanach skurczowych wpustu 
i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit; w stanach skurczowych w obrębie dróg 
rodnych (bolesne miesiączkowanie, poronienie zagrażające).
Przeciwwskazania: uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ciężka niewydolność serca, wątroby lub 
nerek; jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3. lat.
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA 

®  OSŁONIK MAX JUNIOR   10 sasz. 

®OSŁONIK  MAX extra kapsułki 20 sztuk
®OSŁONIK  MAX junior saszetki 10 sztuk

®Osłonik  Max to suplement diety. 
®Zawarte w Osłonik  Max szczepy bakterii 

działają wspomagająco w:
•  trakcie i po antybiotykoterapii
•  chorobach przewodu pokarmowego przebiegających z biegunką

® 9Osłonik  Max to synbiotyk zawierający w składzie: Lactobacillus rhamnosus GG – 2 x 10  jtk; 
9Saccharomyces boulardii – 2 x 10  jtk; Inulinę – 200 mg (jtk – jednostka tworząca kolonie). 

Teraz w formie MIKROKAPSUŁKOWANEJ zapewniającej zachowanie wysokiej aktywności 
biologicznej bakterii podczas przechowywania produktu oraz jego przyjmowania.

®Osłonik  Max (extra i junior) jest przeznaczony dla:
•  wszystkich grup wiekowych: niemowląt , dzieci i dorosłych (kapsułki od 3 roku życia)
•  nie zawiera laktozy
•  nie wymaga przechowywania w lodówce
•  wygodna postać preparatu: saszetki lub kapsułki
Producent: Polfa Tarchomin S.A.
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®CENTRUM  ŻELKI
30 żelków

®  CENTRUM ŻELKI
Suplement diety w postaci żelków do żucia z witaminami dla dzieci powyżej 3 roku życia.
Dwa smaki: pomarańczowy lub truskawkowo-malinowy.
Produktu tego nie należy stosować jako substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety. Zawiera cukry.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wiedeń, Austria
Dystrybutor: Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa 

®MUCOSOLVAN , 30 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).
®MUCOSOLVAN  MINI, 15 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). 

Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem 
jego transportu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
{Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 05/2017} 
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000. 

®MUCOSOLVAN    syrop 100 ml

®MUCOSOLVAN  MINI  
syrop 100 ml

®Halset  1,5 mg, tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 1,5 mg Cetylpyridinii chloridum (cetylopirydyniowy chlorek jednowodny).
®Wskazania: Halset  stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nietolerancja fruktozy. Nie stosować u małych 
dzieci ze względu na możliwość przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

®Halset  Spray. Aerozol do gardła zawiera dekspantenol, chlorek benzalkonium (konserwant), anetol, olejek eteryczny mięty pieprzowej, polisorbat 20, 
cyklaminian sodu, glikol propylenowy, diwodorofosforan potasu, monowodorofosforan sodu oraz wodę oczyszczoną. Pojedyncze naciśnięcie dozownika 
aerozolu dostarcza 140 µl roztworu.

®Wskazania: Halset  Spray – Aerozol do gardła nawilża gardło. Preparat należy stosować w leczeniu uzupełniającym bólu gardła i chrypki.
®Przeciwwskazania: Preparatu Halset  Spray – Aerozol do gardła nie należy stosować:w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu 

Halset® Spray – Aerozol do gardła, u dzieci poniżej 3 roku życia, ponieważ mogłyby połykać roztwór.

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

9514 zł

9513 zł

8523 zł

9514 zł

859 zł

®LACIDAR   20 tabl.

®Lacidar , suplement diety, 20 tabletek
Wskazanie: przeznaczony jako uzupełnienie diety w bakterie kwasu mlekowego 
w trakcie i po antybiotykoterapii dla osób powyżej 3 r.ż.. 
Skład: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei 
i błonnik rozpuszczalny z akacji. 
Dawkowanie: 1 –2 tabletki dziennie podczas posiłku. 
Przechowywanie: przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Wyprodukowany: w Polsce dla Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

®Sudafed  XyloSpray HA 
dla dzieci ®Sudafed  XyloSpray HA



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.

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.

®ACC  OPTIMA 10 tabl. musujących

®ACC  Optima tabletki musujące
®ACC . Szybki sposób na kaszel!*

Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie 
u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa,  ostry stan astmatyczny. 
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Skład: 1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa                                 Sygnatura: ACC OTC/018/01-2018
*E. Blicharska, Acetylocysteina – mukolityk bez tajemnic, Świat Farmacji 2010, XI

Polocard - Lek stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia 
oraz innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.
Substancja czynna: Kwas acetylosalicylowy. Dawka: 75mg
Postać: Dojelitowe tabletki powlekane
Wskazania: Hamowanie agregacji płytek krwi w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych (zawał serca, 
niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca), w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić 
w ciągu 3 godzin od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego. Uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, 
zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba 
wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie 
choroby wrzodowej). Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, choroba von Willebranda, telangiektazje, trombocytopenia) oraz jednoczesne leczenie lekami 
przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna). Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, ciężka niewydolność serca, ostatnie 3 miesiące ciąży, niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. U dzieci w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. 
Jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych ze względu na mielotoksyczność. 
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH

POLOCARD 75 mg 60 tabl.
®ROBITUSSIN

EXPECTORANS
ANTITUSSICUM
JUNIOR

syropy 100 ml

®FEBRISAN  16 sasz. / 12 sasz. / 8 sasz.

®FEBRISAN  Proszek musujący.                                                                                                                                                                                                 .
Skład: 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 obja-
wów 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 niewydol-
ność 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. Opakowanie: 
Opakowanie jednostkowe zawiera 8, 12 lub 16 saszetek podłużnych. 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.

8522 zł

9936 zł

9514 zł

8521 zł

8533 zł

9519 zł

MELATONINA LEK-AM 5 mg 30 tabl.

MELATONINA LEK-AM  - Nr 1 w Polsce na sen
Dostępne dawki: tabletki 5 mg.
Skład: 1 tabletka Melatoniny LEK-AM zawiera 5 mg melatoniny. 
Wskazania: Lek Melatonina LEK-AM stosowany jest 
wspomagająco w: zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami 
rytmu snu i czuwania, np. 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.
Opakowanie: 5 mg - 30 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 
ul. 0strzykowiza 14A, 05-170 Zakroczym
Pozwolenie MZ: Melatonina LEK-AM, 5 mg - pozwolenie nr 8317

®Verbascon  to linia preparatów polecana do stosowania w okresie sezonowych przeziębień. 
Stworzona z myślą o łączeniu ze sobą poszczególnych produktów, tak aby wzmacniać działanie precyzyjnie dobranych ekstraktów roślinnych.
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek SA

Katelin MAG B6
Produkt zawierający chlorek potasu, cytrynian 
magnezu i witaminę B6. Kapsułki żelatynowe twarde 
o przedłużonym uwalnianiu zawierają mikropeletki 
uwalniające substancje w przedłużony sposób (SR).
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia 
krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego i mięśniowego.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, wspomaga 
utrzymanie równowagi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Opakowanie: 60 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.
Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. 0strzykowiza 14A, 05-170 Zakroczym

®Doppelherz  aktiv 
Aktiv Meno FORTE

DOJRZAŁOŚĆ NA TAK! 

Suplement diety
•  Najwyższa dawka łączna izoflawonów z soi (50 mg) i wyciągu z chmielu (50 mg)
•  Mocniejsze działanie, łagodzące objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, 
   problemy z koncentracją, trudności z zasypianiem, wahania nastroju. 
•  Dodatkowy efekt uspokajający i ułatwiający zasypianie.
•  Wysoka dawka wapnia (400 mg)
•  Dodatek wit. D (400 j.m.) i jodu – w ramach uzupełnienia częstych niedoborów 
   w diecie.
30 tabletek – na 30 dni stosowania
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH&Co KG

®Doppelherz  aktiv 
Mama PREMIUM 
60 kapsułek
(Suplement diety) 

Zdrowa mama, zdrowe dziecko 

Jedyny skład wg najnowszej rekomendacji Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego (PTG 2014):  600 mg DHA, 2000 j.m. witaminy D3 
oraz 26 mg żelaza. 1 opakowanie na miesiąc stosowania. 
2 kapsułki dziennie: DHA (600 mg), EPA (130 g), witamina D3 (2000 j.m.), 
żelazo (26 mg), kwas foliowy (400 µg), jod (200µg), magnez (100 mg) 
oraz witaminy B1 i B12 (50% ZDS), 

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH&Co KG

Jeden zabieg 
100% eliminacji wszy i gnid

Chroń swoje dziecko 
przez cały rok

Leczenie wszawicy
Pipi Nitolic zestaw 50ml 
do kompleksowej kuracji na wszy i gnidy.

Ochrona przeciw wszawicy
Pipi Nitolic Prevent plus 75ml

działa aż do kolejnego umycia włosów 

 PINIHELIX  syrop 120 ml

®
 ARTROSTAV  COMPLEX  60 kaps.

®PiniHelix  Hederae helicis extractum fluidum 101,9 mg/5ml, 120 ml.
Ostatnie minuty kaszlu
Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w przeziębieniach, wspomagająco w stanach zapalnych dróg 
oddechowych oraz nieżytach dróg oddechowych przebiegających z uporczywym i męczącym kaszlem.
Syrop PiniHelix to bogaty i naturalny skład zawiera 3 wyciągi ziołowe: standaryzowany wyciąg z liści bluszczu oraz 
wyciągi z tymianku i lukrecji, na bazie naturalnego ziołomiodu sosnowego.Składniki syropu upłynniają gęstą zalegająca 
wydzielinę, ułatwiają jej odksztuszanie, rozkurczają oskrzela, działają przeciwdrobnoustrojowo.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
Skład: 100 g syropu zawiera: Substancja czynna: płynny wyciąg z liści bluszczu (Hederae helicis extractum fluidum) 1,7 g, 
ekstrahent: etanol 70% (v/v). Substancje pomocnicze: suchy wyciąg z korzenia lukrecji (Glycyrrhizae radix extra.sicc.) 5,0 g, 
ekstrahent: woda do ekstrakcji, amonu wodorotlenek 10%, płynny wyciąg z ziela tymianku (Thymi extra. fl) 4,0 g, 
ekstrahent: etanol 30% (v/v), woda amoniakalna, glicerol, sodu benzoesan, ziołomiód sosnowy, woda oczyszczona.
Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie.
Wskazania: Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w przeziębieniach.
Przeciwwskazania: Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroby wątroby i nerek, hipokaliemia. Nadwrażliwość 
na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w preparacie. Uczulenie na miód lub produkty pszczele oraz na benzoesan sodu, rośliny z rodziny Araliowate (Araliaceae).
Działania niepożądane: Objawy niepożądane występują niezwykle rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne (jak pokrzywka, wysypka skórna, duszności), objawy z przewodu 
pokarmowego (jak wymioty, nudności, biegunka). Bardzo rzadko przy dłuższym stosowaniu i jednoczesnym przekraczaniu zalecanych dawek mogą pojawić objawy związane 
z przyjmowaniem kwasy glicyryzynowego: utrata potasu, zatrzymanie sodu i wody, bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, obrzęki, osłabienie mięśni.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 r.ż. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nieżytami żołądka oraz z wrzodami. W przypadku odkrztuszania ropnej powłociny, 
gorączki lub duszności należy zasięgnąć porady lekarza bądź farmaceuty. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami nie występują zagrożenia związane ze stosowaniem leku. 
Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować dłużej niż 7 dni.
Stosowanie podczas ciąży i laktacji: Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.
Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

®Artrostav  Complex
zawiera w swoim składzie kolagen typu II, 
siarczan chondroityny, kwas hialuronowy 
oraz kwas L-askorbinowy, który pomaga 
w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
chrząstki i kości. Witaminy D i K pomagają 
w utrzymaniu zdrowych kości. 

®Artrostav  Complex zawiera witaminę K2 
menachinon 7, który bierze udział we 
wbudowywaniu wapnia do tkanki kostnej. 
Dodatkowo witamina D pomaga w prawidłowym 
wchłanianiu wapnia i fosforu. Produkt odpowiedni 
do stosowania jako uzupełnienie diety dla osób 
starszych, aktywnych fizycznie oraz dbających 
o utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki stawowej i zdrowych kości.
Składniki: kolagen drobiowy typu II, otoczka kapsułki (żelatyna wołowa, barwnik: dwutlenek tytanu), siarczan chondroityny, kwas L-askorbinowy (witamina C), 
kwas hialuronowy, skrobia modyfikowana, cholekalcyferol (witamina D3), substancje przeciwzbrylające – talk, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
menachinon MK-7 (witamina K2). 
Sposób użycia: Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka dwa razy dziennie, w trakcie posiłku, popić wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy prowadzić 
zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. Korzystne działanie produktu występuje 
przy spożyciu zalecanej dziennej porcji 2 kapsułek.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Zatogrip Kids 3+ , 120 ml - 19,95 zł
Zatogrip Junior 6+ , 120 ml - 18,95 zł

ZATOGRIP BABY 1+  
syrop 120 ml

ZATOGRIP baby 1+
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
Syrop o smaku malinowym dla dzieci powyżej 1 roku życia.
Preparat do postępowania dietetycznego w stanach:
• grypy i przeziębienia 
• nieżytu nosa i zatok
• infekcji ucha środkowego
ZATOGRIP baby to podwójna siła dzięki połączeniu ekstraktów roślinnych z korzenia pelargonii 
afrykańskiej oraz owoców czarnego bzu. Dodatkowo, ekstrakty roślinne syropu ZATOGRIP baby 
wspierają układ oddechowy poprzez łagodzenie objawów kaszlu i bólu gardła, jak również 
przynoszą ulgę w przypadku podrażnienia jamy ustnej i krtani. Składniki syropu ZATOGRIP baby 
wspomagają również organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ALLEGROFF ATOPY
emulsja, oliwka, krem
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Biovital ZDROWIE plus, Suplement diety, 1000ml 
Zawiera mikro-kapsułkowane ŻELAZO o dobrej 
przyswajalności, które NIE BARWI UZĘBIENIA
- zwiększa dopływ tlenu oraz poprawia ukrwienie 
   i odżywienie organizmu (ekstrakt z owoców GŁOGU)
- przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i odczucia 
   stresu (ŻELAZO)
- pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
   homocysteiny – ZDROWIE SERCA I NACZYŃ 
   KRWIONOŚNYCH (KWAS FOLIOWY)
- chroni przed wolnymi rodnikami (WITAMINY C i E)
Skład: Gęsty ekstrakt z owoców GŁOGU, Mikro-kapsułkowane 
ŻELAZO, KWAS FOLIOWY, Witamina B1 (tiamina), Witamina B2 
(ryboflawina), Witamina B3 (niacyna), Witamina B6, Witamina C, 
Witamina E.

Biovital  PAMIĘĆ, Suplement diety,  1000 ml
Zawiera unikalne połączenie ekstraktów z trzech roślin: 
Ginkgo biloba, Bacopa monniera i Gotu kola, które 
WSPOMAGAJĄ POPRAWĘ UKRWIENIA I DOTLENIENIA 
MÓZGU.
- wspomaga krążenie mózgowe, pomaga utrzymać 
   sprawność umysłu wraz z upływem czasu (GINKGO 
   BILOBA)
- wspomaga zdolność uczenia się, pamięć i koncentrację 
   (BACOPA MONNIERA)
- zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, wpływa na 
   prawidłową pracę układu nerwowego (WITAMINY 
   Z GRUPY B: ryboflawina, niacyna, B6, B12)
- pomaga chronić komórki przed szkodliwym działaniem 
   wolnych rodników (WITAMINA E)
- ma wysoką przyswajalność bio-aktywnych składników, 
   dzięki płynnej formie podania
Skład: Wyciąg z liści Ginkgo Biloba ( miłorzębu japońskiego), 
wyciąg z liści Bacopa monniera, wyciąg z ziela Gotu Kola 
(wąkroty azjatyckiej), Witamina E, Witamina B6, Ryboflawina, 
Witamina B12, Kwas pantotenowy, Niacyna 

Podmiot wprowadzający na rynek: 
EGIS Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30-38, 
1106 Budapeszt, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez: EGIS Polska Sp. z o.o., 
ul. Komitetu Obrony Robotników, 02-146 Warszawa

®BIOVITAL 1000 ml
®DOPPELHERZ  AKTIV

AKTIV-MENO FORTE 30 tabl.

®DOPPELHERZ  AKTIV

MAMA PREMIUM 60 kaps.

®VERBASCON  tabletki / saszetki / spray do nosa KATELIN MAG B6 
60 kaps.

LINEX  FORTE ®

14 kaps.

®LINEX  FORTE suplement diety 

®LINEX  FORTE - TWOJE DOBRE BAKTERIE

®LINEX  FORTE UZUPEŁNIA MIKRO FLORĘ JELITOWĄ:
• PODCZAS I PO ANTYBIOTYKOTERAPII
• PO BIEGUNCE
• PODCZAS PODRÓŻY
• PRZY ZMIANIE DIETY*

*opakowanie zewnętrzne produktu Linex Forte.
Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa                                                                                              LINE/029/06-2018

9516 zł 9611 zł

8514 zł
9514 zł

9512 zł

659 zł

959 zł

9540 zł

9931 zł

8514 zł

8526 zł

8540 zł

EMULSJA

9536 zł

OLIWKA

9529 zł

KREM

®Allergoff  Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych 250 ml, wyrób medyczny
®Allergoff  Barierowa emulsja do kąpieli leczniczych zalecana jest do codziennych kąpieli 

dla osób z e skórą wrażliwą, suchą oraz jako uzupełnienie zasadniczej terapii atopowego 
zapalenia skóry (AZS), a także w celu łagodzenia objawów innych dermatoz, takich jak: 
łojotokowe zapalenie skóry oraz łuszczyca. Wyrób może być stosowany jako dodatek 
do kąpieli lub aplikowany bezpośrednio na skórę.

®Allergoff  Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych 200 ml, wyrób medyczny
®Allergoff  Barierowa oliwka do kąpieli leczniczych zalecana jest jako uzupełnienie 

zasadniczej terapii atopowego zapalenia skóry (AZS), a także w celu łagodzenia objawów 
innych dermatoz, takich jak: łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry oraz w przypadkach 
skóry bardzo suchej i wrażliwej.

®Allergoff  Powlekająco barierowy  krem do ciała 75 ml, wyrób medyczny
®Allergoff  Powlekająco barierowy krem do ciała jest zalecany jako uzupełnienie zasadniczej 

terapii atopowego zapalenia skóry (AZS), a takż e w celu łagodzenia objawów innych dermatoz, 
takich jak: łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry oraz w przypadku skór y bardzo suchej i wrażliwej.

Producent: ICB Pharma

®Robitussin  Expectorans.
Syrop na kaszel mokry. Smak wiśniowy. Ułatwia odksztuszanie wydzieliny zalegającej w oskrzelach. 1 łyżeczka syropu zawiera 100 mg gwajafezyny.
Dwakowanie: dorosli i młodzież > 12 lat: 10 ml 4 razy na dobę, dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml 4 razy na dobę

®Robitussin  Antitussicum.
Syrop na kszal suchy. Smak wiśniowy. Tłumi kaszel różnego pochodzenia. 1 łyżeczka syropu zawiera 7,5 mg dekstrometorfanu.
Dawkowanie: 20 ml 3-4 razy dziennie.

®Robitussin  Junior.
Syrop na kszal suchy od drugiego roku życia. Smak wiśniowy. Tłumi kaszel różnego pochodzenia. 1 łyżeczka syropu zawiera 3,75 mg dekstrometorfanu.
Dawkowanie: dzieci 6-12 lat 20 ml 4 razy dziennie, dzieci 2-6 lat 10 ml 4 razy dziennie.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH

859 zł

ANTITUSSICUM, JUNIOR

858 zł

EXPECTORANS

5510 zł

10 sasz.

5510 zł

Katar - spray do nosa

5510 zł

Kids - 10 sasz.

9512 zł

Zatoki - 30 tabl.

659 zł

Oskrzela - 15 tabl.

558 zł

Gardło - 24 tabl. do ss.



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.

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.

®COREGA  SUPER MOCNY
krem mocujący 40 g / 70 g

8524 zł

8516 zł

krem 40 g

krem XL 70 g

°  Zapewnia trwałość umocowania protezy przez cały dzień.
°  Posiada naturalny smak. 
Specjalna formuła kremu Corega® Super Mocny Delikatnie Miętowy zapewnia trwałe umocowanie 
protezy przez cały dzień bez ryzyka podrażnienia wrażliwych dziąseł.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sp. z o.o.

®SYLIMAROL  35 mg 60 tabl.
®SYLIMAROL  70 mg 30 tabl.

Na wątrobę.
®Sylimarol  35 mg, tabletka drażowana. Substancja czynna: 50 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum 

siccum, 20-34:1). 
®Sylimarol  70 mg, tabletka drażowana. Substancja czynna: 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum 

siccum, 20-34:1). 
Wskazania do stosowania: 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 

9512 zł

9510 zł

8526 zł

®SYSTANE  ULTRA - Wyrób medyczny. 
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.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

®SYSTANE  ULTRA krople do oczu 10 ml
®TEST CIĄŻOWY QUIXX  1 test

956 zł
®Quixx  Test Ciążowy - płytkowy test ciążowy. Wyrób medyczny.

Wygodny - potwierdzenie obecności ciąży w domowych warunkach
Wiarygodny - dokładność ponad 99,5%
Szybki - pozwala wykryć ciążę już 7 dni po zapłodnieniu*
Czuły - wykrywa HCG już przy stężeniu 25mlU/ml
* rekomendujemy wykonać test po czasie spodziewanej miesiączki.
Producent: Genexo Sp. z o.o.

957 zł

857 zł

 PANZOL PRO 20 mg  14 tabl. dojelit.

®DERMAPLAST
 na opryszczkę  

plastry 16 szt.

Panzol Pro 20mg, 14 tabletek.
Skład: 1 tabletka zawiera: pantoprazol (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego) 20mg oraz substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: 
maltitol (E965), krospowidon typ B, karmeloza sodowa, sodu węglan bezwodny, wapnia stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, 
tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, lecytyna sojowa, żelaza tlenek żółty (E172), sodu węglan bezwodny, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu 
kopolimer (1:1), laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, trietylu cytrynian.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.
Działanie: zmniejsza ilość kwasów w żołądku, uwalniania od zgagi.
Dawkowanie: 1 tabletka na dobę. Lek należy przyjmować przez 2-3 kolejne dni.
Przeciwwskazania: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Panzol Pro. Jeśli pacjent 
stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV). Jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia. W przypadku ciąży lub karmienia piersią.
Producet: APOTEX

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

® VIPROSAL B - Produkt leczniczy OTC.
Jedyna maść na polskim rynku zawierająca aż 4 składniki aktywne:
- jad żmii (hialuronidaza – zwiększa ruchomość stawów)
- kamfora (działa rozgrzewająco, przeciwbólowo)
- terpentyna (działa rozgrzewająco, łagodzi dolegliwości reumatyczne)
- kwas salicylowy (działa przeciwzapalnie)

®Nazwa produktu leczniczego: VIPROSAL B  maść. Nazwa i dawka substancji czynnej: 1 g maści zawiera substancje czynne:0,05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, 
30 mg kamfory racemicznej (Camphora racemica), 30 mg olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej (Terebinthini aetheroleum), 10 mg kwasu salicylowego 
(Acidum salicylicum) oraz substancje pomocnicze: wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina stała, sodu cetasterylosiarczan, glicerol, sodu chlorek, woda 
oczyszczona. 
Postać farmaceutyczna: Maść. Biała lub nieznacznie żółtawa maść o zapachu kamfory i terpentyny. 
Wskazania do stosowania: Maść jest tradycyjnie stosowana zewnętrznie jako środek przeciwbólowy do uśmierzania bólów neuralgicznych i stawowych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą maści; skóra owrzodzona lub dotknięta innymi schorzeniami; 
zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego; skłonności do skurczów naczyń; ciężkie uszkodzenie czynnościowe wątroby lub nerek. 
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, tel.(+48 22) 839 11 99, 
fax ( +48 22) 839 23 12 

®VIPROSAL B  
maść 50 g

Apo-URO Plus to suplement diety o unikalnej kompozycji 5 naturalnych składników roślinnych. 
Zawiera standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC) ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej. Składniki produktu Apo-URO Plus 
kompleksowo wspomagają prawidłowe działanie układu moczowego. Liście pokrzywy, zielona herbata, korzeń pietruszki i nasiona dyni 
wspomagają proces oddawania moczu i zawartych w nim produktów przemiany materii. Nasiona dyni dodatkowo wspierają prawidłowe 
funkcjonowanie prostaty u mężczyzn. Zielona herbata posiada właściwości przeciwutleniające i wspomaga odporność organizmu.
Zastosowanie: uzupełnienie całodziennej diety w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych; dla kobiet i mężczyzn, 
dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.
Dystrybutor: Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Holandia
Informacji o produkcie udziela: Apotex Polska Sp. z o .o., ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa

PRANOSIN
Skład: 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu. 
Nazwa chemiczna: Inosinum pranobexum
Wskazania: Wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w przypadku 
nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na inozyny pranobeks lub inny składnik leku. 
Aktualnie występujący napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu 
moczowego we krwi.
Postać farmaceutyczna, moc: Syrop, 50 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny: FSP Galena, ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, 
tel. (71) 710 62 01, fax. (71) 361 66 67

FARINGOSEPT
Skład: 1 tabl. do ssania zawiera 10 mg ambazonu jednowodnego. Preparat zawiera laktozę i sacharozę. Wskazania: Pomocniczo w ostrych zakażeniach w obrębie 
jamy ustnej i gardła: zapalenie migdałków, zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków, po ekstrakcji zębów. Działanie: Preparat 
o miejscowym działaniu odkażającym. Działa bakteriostatycznie na paciorkowce (hemolizujące i zieleniące - S. hemoliticus, S. viridans) i pneumokoki wywołujące 
infekcje jamy ustnej i gardła. Wykazuje umiarkowane działanie na gronkowce. Nie zaburza fizjologicznej flory jelitowej. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na ambazon 
lub którykolwiek ze składników preparatu. Środki ostrożności: Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją 
fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów 
z dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy. Ciąża i laktacja: Brak danych klinicznych 
dotyczących stosowania ambazonu w czasie ciąży. Preparat może być stosowany w ciąży i w czasie laktacji jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa 
nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Dawkowanie: Doustnie. 3-5 tabl. na dobę przez 3-4 dni. Tabletki ssać powoli, przyjmować 15-30 min po jedzeniu, nie jeść 
i nie pić przez 2-3 h po przyjęciu leku. Producent: RANBAXY (POLAND) Sp. z o.o.

APO-URO PLUS 
30 kaps.

PRANOSIN
syrop 150 ml

FARINGOSEPT                   10 / 20 tabl. do ssania 

GRYPOSTOP
SAMBUCUS COMPLEX
syrop 100 ml

MEDISOFT
kremy do twarzy
100 ml

8521 zł

9516 zł

8513 zł

6018 zł

8518 zł
FENSPOGAL
Skład: 1 ml syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodorku.
Nazwa chemiczna: Fenspiridi hydrochloridum
Wskazania: Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) 
w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc.
Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia 
antybiotykami, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na fenspirydu chlorowodorek 
lub inny składnik leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Postać farmaceutyczna, moc: Syrop, 2 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny: FSP Galena, ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, 
tel. (71) 710 62 01, fax. (71) 361 66 67

FENSPOGAL
syrop 150 ml

TRAN Z OLEJEM WIESIOŁKOWYM
60 kaps.

8512 zł

8510 zł

®GRYPOSTOP  Sambucus Complex to dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego w formie syropu, o kompleksowym składzie. 
Zastosowane składniki posiadają liczne badania naukowe potwierdzające 
skuteczność ich działania. Produkt przeznaczony jest do postępowania dietetycznego 
w stanach przedgrypowych, grypy, przeziębienia, infekcji wirusowych, obniżonej odporności.
Podmiot odpowiedzialny: Vitama S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, PolandMEDISOFT kremy do twarzy

Podmiot odpowiedzialny: Scan Anida

®DermaPlast  na opryszczkę
Plastry hydrokoloidowe do skutecznego leczenia opryszczki pojawiającej sie na wargach i/lub 
w okolicy nosa. Łagodzą pieczenie i swędzenie oraz zapobiegają powstawaniu strupków i blizn. 
Dyskretnie zakrywają zainfekowane miejsce, chroniąc je przed kurzem i brudem. 
Dzięki ergonomicznemu, owalnemu kształtowi plastra, idealnie dopasowują się do warg, 
tym samym zmniejszając ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa opryszczki. 
Umieszczone w poręcznym plastikowym pudełku z lusterkiem i pęsetką.
Podmiot odpowiedzialny: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 

956 zł

959 zł

10 tabl.

20 tabl.

856 zł

609 zł

TRAN Z OLEJEM WIESIOŁKOWYM
Suplement diety
Olej z wątroby dorsza, zimnotłoczony olej z nasion wiesiołka, witamina E.
60 kapsułek elastycznych, 500 mg
Składniki kapsułki: olej z wątroby dorsza, zimnotłoczony olej z nasion wiesiołka, 
otoczka kapsułki (żelatyna pochodzenia zwierzęcego, substancja wiążąca: glicerol), octan DL-alfa-tokoferylu 
Przeznaczenie: Preparat przeznaczony jest jako uzupełnienie codziennej diety w witaminy A, D i E oraz Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe 
z rodziny Omega-3 i Omega-6, a szczególnie w kwasy EPA, DHA i GLA. Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają 
się do prawidłowego funkcjonowania serca, korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie. Witamina A 
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni. Witaminy A i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym. Zawarty w preparacie olej z nasion wiesiołka pomocny jest w utrzymaniu zdrowej skóry, poleca się go szczególnie kobietom 
z uwagi na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomocne są w prawidłowym przebiegu cyklu miesiączkowego.
Producent: S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j. 61-012 Poznań, ul. Krótka 4, www.gal.com.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.

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.

MAGNEZ B6
60 tabl.

MEGA MULTI
WITAMINA 100%
40 tabl.

®GARDIMAX  
medica spray
30 ml

FLEGTAC KASZEL
Syrop 125 ml / 200 ml

505 zł

858 zł

Składniki: mleczan magnezu, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające – sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, substancja wiążąca – sorbitol, emulgator – lecytyna rzepakowa, barwnik – dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 tabletki dziennie. Tabletkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania 
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Zawartość opakowania: 60 tabletek powlekanych
Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Producent: Avet Pharma Sp. z o. o. ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa

Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, kwas L-askorbinowy (wit. C), octan DL-alfa-tokoferylu – (wit. E), amid kwasu nikotynowego – (niacyna), substancja 
przeciwzbrylająca – talk, substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), skrobia ziemniaczana, octan retinylu – (wit. A), substancja 
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny – (wit. B6), ryboflawina (wit. B2), monoazotan tiaminy – (wit. B1), substancja wiążąca – sorbitol, 
emulgator – lecytyna rzepakowa, cyjanokobalamina – (wit. B12), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna (biotyna).
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie, po posiłku. Tabletkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania 
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Zawartość opakowania: 40 tabletek powlekanych. Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży 
i karmiącym piersią. Producent: Avet Pharma Sp. z o. o. ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa

Magnez B6 suplement diety. Zwiększony wysiłek umysłowy i fizyczny. 60 tabletek powlekanych. 
Zawiera magnez w postaci dobrze przyswajalnego mleczanu magnezu i witaminę B6.

MEGA MULTI witamina 100% suplement diety zawiera zestaw witamin pokrywający zalecane dzienne zapotrzebowanie organizmu 
na witaminy A,B,C,E, biotynę i kwas foliowy. MEGA MULTI witamina 100% suplement diety został opracowany z myślą o osobach pragnących 
uzupełniać swoją codzienną dietę w witaminy.

®VIGANTOLETTEN  MAX 
60 kaps. / 120 kaps.

OMEGANERV   60 kaps. 

®CHELA-MAG B6
60 kaps. 

Inhalator ALERGIA STOP                         1 szt.

PROFLEXIN   30 sasz.

MORWA BIAŁA FORTE   60 tabl. powl.

9520 zł

958 zł

8533 zł

9512 zł

60 kaps.

125 ml

120 kaps.

200 ml

®Vigantoletten  Max 2000 j.m.
Suplement diety, kapsułki, 60 i 120 sztuk. Merck – światowy ekspert od witaminy D.  Z dużym opakowaniem oszczędzasz!
Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. 
Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 
Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, www.merck.pl                                                                                SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 28.09.2015 r.

9512 zł

8529 zł

30 tabl.

90 tabl.

®VIGANTOLETTEN  1000 30 tabl. / 90 tabl.

Vig/2016/11/BM/35

WITAMINA D 
dla całej rodziny

Skład i postać farmaceutyczna: tabletki. 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D. 
Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania 
ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające 
w osteoporozie u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc 
(zapotrzebowanie na witaminę D może być obniżone z powodu okresów prawidłowej wrażliwości na tę witaminę, prowadzących do 
przedawkowania). W tym przypadku dostępne są pochodne witaminy D łatwiejsze do kontrolowania. 
Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. 
Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 
Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 
02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 09.03.2016 r.

®Gardimax  medica spray
Chlorhexidini dihydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum
Lek bez recepty. Aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór
Dichlorowodorek 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

Flegtac Kaszel
Bromhexini hydrochloridum
Lek bez recepty. Syrop - pojemność: 125 ml i 200 ml
Bromoheksyny chlorowodorek 1,6 mg/ml
Wskazania do stosowania: ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych 
przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Pacjenci 
z wrodzoną nietolerancją fruktozy. Dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

Omeganerv 
Suplement diety - 60 kapsułek
Omeganerv to preparat o starannie dobranym składzie, zawierający olej z ryb morskich (sardele) i zimnotłoczony olej z wiesiołka, które dostarczają 
składników odżywczych najwyższej jakości. Omeganerv stanowi bogate źródło kwasów tłuszczowych omega-3, w tym unikalnej kompozycji kwasu 
EPA (eikozapentaenowego) i DHA (dokozaheksaenowego) oraz omega-6 (GLA, kwas gamma-linolenowy), które korzystnie wpływają na prawidłowe
funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu. 
Wskazania: ADHD; zaburzenia koncentracji, pamięci; problemy z nauką; uzupełnienie niedoborów kwasów omega-3 i omega-6.
Preparat wspiera pamięć i koncentrację, usprawnia procesy uczenia się, działa wspomagająco w przypadku trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu 
oraz zaburzeń zachowania typowych dla ADHD (m.in. nadpobudliwości i impulsywności). Jest przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Sposób użycia: Początkowo, przez pierwsze 2-3 miesiące zaleca się przyjmować preparat 3 razy dziennie po 2 kapsułki/5 ml podczas posiłku. 
Po tym okresie porcję można zmniejszyć do 2 kapsułek/5 ml na dzień.
Producent: Solinea Sp. z o. o. Sp. K., Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn

Proflexin to preparat zawierający kolagen, 
wzbogacony w witaminy C i D, minerały: 
mangan i miedź oraz naturalne ekstrakty 
– z korzenia imbiru, Boswellia serrata (kadzidłowiec indyjski) 
oraz owoców dzikiej róży.
Preparat Proflexin polecany jest osobom: pragnącym utrzymać prawidłową kondycję 
układu kostno-chrzęstnego; narażonym na przeciążenia stawów; w okresach aktywności 
fizycznej a także osobom starszym.
Składniki: hydrolizat kolagenu, aromat, ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata), 
regulator kwasowości:kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, 
witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z owoców dzikiej róży, substancja słodząca: 
sukraloza, ekstrakt z korzenia imbiru, witamina D (cholekalcyferol), glukonian miedzi II (miedź), 
siarczan manganu (mangan).
Sposób użycia: 1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w 0,5-1 szklanki wody. Mieszać dokładnie do rozpuszczenia preparatu. 
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zaleca się regularne stosowanie przez dłuższy czas (minimum 3 miesiące). Powstająca zawiesina jest 
naturalną cechą produktu.
Zawartość opakowania: 30 saszetek
Producent: Solinea Sp. z o. o. Sp. K., Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn

Skład: Wyciąg z liści morwy białej w przeliczeniu 
na  suszone liście morwy białej - 6000 mg,
Wyciąg z liści morwy białej - 600 mg.

• Wspiera produkcję insuliny
• Korzystnie wpływa na metabolizm węglowodanów

MORWA BIAŁA. Wyciąg z liści morwy białej 
przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu 
węglowodanów w organizmie. Morwa biała wpływa 
na rozkład polisacharydów oraz wspiera produkcję 
insuliny.
Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie.
Opakowanie: 30 i 60 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

®Chela-Mag B6
MAGNEZ NOWEJ GENERACJI
Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.
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.
Właściwą absorpcję magnezu z przewodu pokarmowego i jego dystrybucję w obrębie organizmu zapewnia fakt, iż występuje on w postaci 

®wysokiej jakości chelatu aminokwasowego charakteryzującego się niezwykle wysoką biodostępnością. Chelat aminokwasowy magnezu Albion  
jest całkowicie hipoalergiczny (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. 

®GOLD OMEGA 3   60 kaps. 

CICHO WSZA  
gumki do włosów 4 szt. 

Termometr BABY TEMP                            1 szt. 

®GOLD OMEGA 3
STRAŻNIK TWOJEGO SERCA
NOWA WZMOCNIONA FORMUŁA PREPARATU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - KONCENTRAT OLEJU RYBIEGO O BARDZO WYSOKIM UNIKALNYM NA RYNKU STOPNIU SKONCENTROWANIA 65%!!! 

®Gold Omega 3  - Suplement diety zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kapsułek miękkich.
Wysokogatunkowy olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniający dietę w niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.
*Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca (korzystne działanie 
występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA i DHA dziennie). 
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia (korzystne 
działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie). DHA i EPA pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów 
we krwi (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA dziennie. Nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego 
dziennego spożycia wynoszącego 5 g EPA i DHA łącznie).
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. 

GOLD-LUTEINA™
30 kaps. 

Gold-Luteina™
MAKSYMALNE WSPARCIE DLA WZROKU!
Gold-Luteina™ to suplement diety w postaci kapsułek płynnych 
Flow Caps, zawierający skoncentrowany olej rybi standaryzowany 
na zawartość kwasu dokozaheksaenowego (DHA) z grupy kwasów 
omega-3 oraz wysokiej jakości naturalną luteinę i zeaksantynę 
z aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta L.) oraz cynk w formie 
innowacyjnych peletek, a także witaminy A i E.
Kwas DHA*** jest głównym strukturalnym tłuszczem tkanek mózgowych, 
centralnego układu nerwowego, występującym w wysokiej koncentracji w błonach strukturalnych siatkówki oka, dzięki czemu przyczynia się 
do utrzymania prawidłowego widzenia i funkcjonowania narządu wzroku. Luteina i zeaksantyna są barwnikami z grupy karotenoidów naturalnie 
występującymi w roślinach. Ulegają one w organizmie przekształceniu w witaminę A. Luteina wraz z zeaksantyną skumulowana jest w największym 
stopniu w soczewce oka i w centralnej części siatkówki  – plamce żółtej. Plamka żółta umożliwia widzenie centralne i odpowiada za ostrość 
widzenia. Wykorzystując lipofilne właściwości luteiny i zeaksantyny, połączenie ich z olejem DHA stwarza optymalne warunki pozwalające na 
efektywną absorbcję w organizmie. Witamina E jako naturalny przeciwutleniacz uczestniczy w ochronie komórek przez stresem oksydacyjnym.
Cynk w postaci innowacyjnych peletek wraz z witaminą A odgrywającą kluczową rolę w procesie specjalizacji  komórek; przyczyniają się 

®do zachowania prawidłowego widzenia. Chelat aminokwasowy cynku Albion  jest całkowicie hipoalergiczny (nr patentu US 7,838,042), co jest 
niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. 

INHALATOR ALERGIA STOP
ROZWIĄZANIE DLA CAŁEJ RODZINY
Inhalator Alergia STOP Sanity to wyrób 
medyczny, przeznaczony do terapii 
inhalacyjnych dla całej rodziny.
Szczególnie polecany w leczeniu alergii.
•  Do pracy ciągłej
•  Cichy
•  Dla całej rodziny
•  Optymalna pojemność nebulizatora
•  Bardzo lekki i wygodny do przenoszenia
•  MMAD 3 µm
•  3 lata gwarancji door to door
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
• Kompresor
• Nebulizator
• Ustnik
• Maski dla dzieci i dorosłych
• Długa rurka powietrzna (1,9 m)
• 5 filtrów powietrza
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

TERMOMETR BABY TEMP
SZYBKI I BEZDOTYKOWY POMIAR TEMPERATURY
Cyfrowy termometr bezdotykowy marki Sanity, to nowatorskie 
urządzenie medyczne wykorzystujące zaawansowaną technologię (IR) 
do błyskawicznego i dokładnego pomiaru temperatury ciała 
lub temperatury obiektu.
Termometr jest przeznaczony do okresowego pomiaru temperatury 
i monitorowania jej zmian.
• Duży wyświetlacz LCD 
• Efekt lupy – łatwy odczyt
• Pomiar temperatury ciała, płynów i otoczenia
• Trzy lata gwarancji door to door
ZALETY
Czujnik na podczerwień pozwala na bezpieczny i niezagrażający zdrowiu, szybki pomiar temperatury w kilka sekund.
Przełącznik z boku termometru umożliwia łatwy wybór temperatury ciała bądź temperatury obiektu.
Urządzenie powiadamia o możliwym stanie gorączkowym czerwonym podświetleniem wyświetlacza oraz dziesięcioma krótkimi sygnałami 
dźwiękowymi.
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

Gumki do włosów CICHO wSZA Sanity
Gumki do włosów CICHO wSZA Sanity to prosty sposób by zapobiec stosowaniu produktów płynnych na skórę głowy dziecka. Ochrona 
na 2 miesiące. Zadbaj o to, by Twoje dziecko wróciło do domu bez nieproszonych gości. Skuteczna ochrona, zapobiega wszom. Nasze produkty 
zostały dokładnie przebadane w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i skuteczności. Chociaż zalecane są dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, mogą 
z nich korzystać osoby w każdym wieku. W każdym opakowaniu naszych gumek znajdują się 2 gumki w kolorze różowym i 2 w kolorze niebieskim.
Naturalne składniki: o lejek eteryczny z rozmarynu,  olejek eteryczny z drzewa herbacianego,  wyciąg z oleju z Miodli indyjskiej, olejek eteryczny 
z mięty pieprzowej,  olejek eteryczny z Citronelli,  wyciąg z szałwii,  olejek eteryczny z lawendy,  olejek z kopru włoskiego.
Zalecenia: Do spinania włosów dzieci powyżej 3 roku życia. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami.
Nie używać gdy na skórze są rany lub podrażnienia. Jeśli skóra jest zaczerwieniona, spuchnięta, podrażniona lub swędzi, należy niezwłocznie 
dokładnie umyć i spłukać skórę głowy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

9517 zł

8523 zł

8525 zł

9539 zł

9530 zł

8553 zł

8528 zł

9599 zł

95110 zł

9519 zł

8516 zł

®Nasivin  CLASSIC


