
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Skład zestawu:
• Max Repair, Regenerujący balsam do ciała 400 ml
• Max Repair, Regenerujący krem do rąk 100 ml
• Instant Help Balm, Multfunkcyjny balsam 10 ml

Max Repair, Regenerujący balsam do ciała
Twoja skóra woła „Błagam, napraw mnie” ? 
Poczęstuj ją delikatną warstwą kremowego
balsamu, który zawiera aż 12 składników aktywnych 
i fantastycznie działa na szorstką, wysuszoną skórę. 
Bez problemu rozprawi się z Twoimi problemami.
Max Repair, Regenerujący krem do rąk
Suche, szorstkie ręce to problem? 
Tracisz godziny u manicurzystki, a ciągle daleko 
Ci do modelki dłoni? 
Wystarczy jedno maźnięcie, trochę delikatnego 
wklepania i możesz zostać ambasadorką pięknych 
dłoni. Nawilżona i zregenerowana skóra od zaraz.
Instant Help Balm, Multfunkcyjny balsam
Potrzebujesz natychmiastowego nawilżenia? 
Nasz multifunkcyjny balsam nadaje się nie tylko do ust, 
ale i do całego ciała. To mniejszy brat balsamu, który świetnie wspomaga
walkę o nawilżoną skórę. Jest także niezwykle poręczny. 
Niewielki słoiczek zmieści się wszędzie i zapewni znakomite efekty!

Skład zestawu:
• VITA C INFUSION Przeciwzmarszczkowy 
   krem na dzień i noc N˚ 602, 50 ml
• VITA C INFUSION Intensywnie nawilżający 
   krem na dzień N˚ 601, 50 ml
• VITA C INFUSION Rozświetlający krem 
   pod oczy N˚ 604, 15 ml

VITA C INFUSION 
Przeciwzmarszczkowy krem na dzień i noc
Odżywia, wygładza i ujędrnia. Daje efekt 
wypoczętej, promiennej i pełnej energii skóry.
Redukuje zmarszczki i przebarwienia. 
Przy regularnym stosowaniu wygląd skóry 
ulegawyraźnej poprawie.
VITA C INFUSION 
Intensywnie nawilżający krem na dzień
Intensywnie nawilżona, wypoczęta, zdrowo wyglądająca, promienna 
i pełna energii skóra. Przebarwienia zredukowane, drobne linie i zmarszczki wygładzone. 
Przy regularnym stosowaniu wygląd skóry ulega wyraźnej poprawie.
VITA C INFUSION 
Rozświetlający krem pod oczy
Natychmiastowo nawilża, wygładza oraz daje uczucie wypoczętej i rozświetlonej skóry wokół oczu. Znakomicie niweluje cienie pod oczami. 
Witamina C zawarta z linii kosmetyków VITA C INFUSION charakteryzuje się szerokim spektrum działania, które pozwala zachować zdrową, 
gładką, jędrną i pełną energii skórę.

®EVREE  zestaw świąteczny ®MINCER  zestaw świąteczny

100 tabl. + prezent
®CENTRUM  

zestaw świąteczny

®CENTRUM  AZ – 100 tabletek + magnetyczny uchwyt na telefon do auta w prezencie
®CENTRUM  SILVER 50+ – 100 tabletek + etui na okulary w prezencie

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH

®PLUSSSZ  Gold
VITAL TONIK
900 ml

®Plusssz  Gold Vital Tonik
Suplement diety , nie zawiera cukru, nie zawiera alkoholu

®Plusssz  Gold Vital Tonik to preparat stworzony z myślą o szczególnych potrzebach osób 
po 45 roku życia, które odczuwają zmęczenie, znużenie i osłabienie organizmu, a pragną 
cieszyć się aktywnym życiem.

®Plusssz  Gold Vital Tonik zawiera kompleksowy zestaw witamin. Zawarte w preparacie 
kwas pantotenowy, kwas foliowy i biotyna pomagają w utrzymaniu sprawności umysłowej 
na odpowiednim poziomie, niacyna oraz witamina B12 zmniejszają uczucie zmęczenia
i osłabienia organizmu, a witamina B6 wspomaga odporność organizmu.
Preparat wzbogacono wyciągami z roślin cenionymi ze względu na swoje właściwości.
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
Dawkowanie: Stosować 2 razy dziennie po jednej łyżce stołowej (15 ml) lub użyć załączonej miarki.
Opakowanie: Butelka 900 ml
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

®VITA BUERLECITHIN   1000 ml

®VITA BUERLECITHIN  płyn doustny, produkt złożony.
Wskazania: osłabienie pamięci i koncentracji, stany 
stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność, 
stany wyczerpania fizycznego i psychicznego 
(przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się), 
pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle 
nerwowym, objawy niedoboru witamin z grupy B, 
stan rekonwalescencji po przebytej chorobie, 
pomocniczo u osób w podeszłym wieku, zapobiegawczo 
w miażdżycy naczyń, zapobiegawczo i pomocniczo 
przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne, 
orzechy, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Nie stosować u osób z zespołem przeciwciał 
antyfosfolipidowych. Ze względu na zawartość alkoholu 
produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u: 
dzieci w wieku poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących 
piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą 
alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Pacjenci z rzadkimi 
dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją 
fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy 
lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni 
przyjmować produktu leczniczego.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.
Opakowanie: 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Orton Flex kapsułki. Suplement  diety. Orton Flex – aż 6 składników dla sprawnych stawów.
Orton Flex to preparat specjalnie opracowany z myślą o osobach, które chcą kompleksowo zadbać o swoje stawy. Dzięki kompozycji aż 6 składników 
tj.: kolagen, kwas hialuronowy, glukozamina, chondroityna, ekstrakt z imbiru oraz witamina C, Orton Flex kompleksowo wspomaga zachowanie 
sprawnych stawów. Orton Flex jest szczególnie polecany: wszystkim osobom, które chcą kompleksowo zadbać o stawy, osobom z nadwagą, osobom 
starszym, osobom aktywnym fizycznie, czynnie uprawiającym sport, kobietom w okresie menopauzy.
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ORTON FLEX 30 kaps.

Orton Flex, 30 sasz. - 68,00 zł

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.

WITAMINA C 1000
KWAS L – ASKORBINOWY
100% składników pochodzenia naturalnego i biotechnologicznego
Suplement diety
Produkt w postaci tabletek musujących, przeznaczony dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania 
na witaminę C. Tabletki musują delikatnie, dzięki czemu nie podrażniają przewodu pokarmowego.
Witamina C 1000 wspomaga:
• prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
• prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych*,
• wygląd i prawidłowe funkcjnowanie skóry*,
• ochronę komórek przed wolnymi rodnikami (stresem oksydacyjnym).
*Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, niezbędnego dla pełnienia tych funkcji w organizmie człowieka.
Składniki: kwas L-askorbinowy (witamina C otrzymana biotechnologicznie z roślin); regulator kwasowości: wodorowęglan 
sodu (pochodzenia naturalnego, kopalnianego); substancja słodząca: ksylitol; naturalny ekstrakt z winogron; naturalny 
ekstrakt z cytronu (Citrus medica L.) – 32 mg; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; aromaty naturalne; ekstrakt 
z krokosza (Carthamus tinctorius L.).
Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Produkt nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w kamicy nerkowej. 
Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

WITAMINA C 1000 Forte
20 tabl. mus.

®  OSŁONIK MAX EXTRA   20 kaps. 
®  OSŁONIK MAX  10 sasz. 

®OSŁONIK  MAX extra kapsułki 20 sztuk
®OSŁONIK  MAX 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

®Osłonik  Max to synbiotyk zawierający w składzie: Lactobacillus rhamnosus GG 
9 9– 2 x 10  jtk; Saccharomyces 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.

Skład: Siarczan glukozaminy 1500 mg, 
Siarczan chondroityny 900 mg, Witamina C 200 mg
• szybsza regeneracja chrząstki i tkanki kostnej
• wspiera prawidłowe funkcjonowanie stawów
• opóźnia procesy zwyrodnienia stawów
• redukuje przyjmowanie NLPZ
Wskazania: Choroba zwyrodnieniowa stawów
Pobudzenie procesów syntezy: wzrost syntezy proteoglikanów przez chondrocyty, pobudzenie syntezy kwasu hialuronowego przez komórki maziówki,
wzrost przylegania chondrocytów do fibronektyny
Hamowanie procesów degradacji: hamowanie działania enzymów niszczących chrząstkę np. kolagenazy, fosfolipazy A, zmniejszenie aktywności enzymów 
litycznych, hamowanie powstawania nadtlenków (wolnych rodników)
Sposób użycia: 1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w 0,5 – 1 szklanki wody. Mieszać dokładnie do rozpuszczenia preparatu. 
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Przyjmować w trakcie lub bezpośrednio po posiłku. Powstała zawiesina jest naturalna cecha produktu. 
W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów zaleca się systematyczne przyjmowanie preparatu przez minimum 3 miesiące.
Podmiot odpowiedzialny: SOLINEA

ARTROZIN  30 sasz.

®ZATOXIN
60 tabl. powl.

®Zatoxin  
Suplement diety. Tabletki powlekane.
Zatoxin jest suplementem diety, którego naturalne składniki wspomagają fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu oddechowego i zatok. 
Zatoxin jest suplementem diety, który zawiera idealnie dobraną kompozycję ekstraktów roślinnych i beta-glukanu. Naturalne składniki znajdujące się 
w goryczce, dziewannie, kwiatach bzu czarnego, werbenie i lukrecji wspomagają fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu oddechowego i zatok. 
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata, beta-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz ekstrakt z korzenia lukrecji wspomagają prawidłowe 
działanie układu odpornościowego.
Zawartość netto: 33,2 g
Producent: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

Pastylki do ssania na gardło.
Smak: czarna porzeczka, mięta z cytryną
Działanie: Podczas ssania pastylek Argentussin gardło, uwalniane są substancje czynne, które powlekają błoną śluzową gardła 
i jamy ustnej ochronnym filmem. Dzięki zawartości mentolu, Argentussin gardło łagodzi objawy zapalenia takie jak ból i pieczenie.
Wskazania: Preparat wspomaga leczenie stanów zapalnych gardła spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.
Sposób użycia wyrobu medycznego: 1 pastylka do ssania, w zależności od potrzeb kilka razy dziennie.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.
Podmiot odpowiedzialny: SOLINEA

ARGENTUSSIN  
16 past. do ssania

Aftargent nano żel na afty to preparat wspomagający leczenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej.
Substancje czynne zawarte w żelu Aftargent nano tworzą ochronną barierę na błonie śluzowej jamy ustnej, izolując miejsce występowania zmiany 
od drażniących czynników zewnętrznych. D-panthenol obecny w preparacie łagodzi podrażnienia oraz przyspiesza regenerację błony śluzowej jamy ustnej.
Zastosowanie: afty, pleśniawki, drobne urazy i otarcia błony śluzowej jamy ustnej wywołane przez protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne, 
stany zapalne jamy ustnej.
Skład: woda oczyszczona, glikol propylenowy, PVP, D-panthenol, nanokoloid srebra, chlorek benzalkoniowy, aromat miętowy. 
Pojemność: Żel 15 ml
Podmiot odpowiedzialny: SOLINEA

AFTARGENT NANO
żel 15 ml

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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20 tabl. 40 tabl. zawiesina 250 ml®ALUGASTRIN
20 / 40 tabl., 250 ml

®ALUGASTRIN  - Lek OTC
Działa podwójnie:
Usuwa zgagę
Osłania przełyk i żołądek 
Alugastrin, 340 mg, tabletki do rozgryzania i żucia.
Skład: każda tabletka zawiera 340 mg dihydroksyglinowo-sodowego węglanu.
Alugastrin, 1,02 g /15 ml, zawiesina doustna
Skład: każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g dihydroksyglinowo-sodowego węglanu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. 
Wskazania: objawowo w nadkwaśności soku żołądkowego; w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy 
wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne); w chorobie wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Ciężka niewydolność nerek.
Dostępne opakowania: 20 tabletek, 40 tabletek, zawiesina 250 ml.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
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Möller’s BABY tran 250 ml
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 PINIHELIX  syrop 120 ml

®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

®BIOVITAL  COMPLEX
30 kaps.

Biovital Complex to optymalnie opracowany zestaw witamin 
i minerałów z kwasami omega 3, który: DOTLENI, ODŻYWI i WSPOMOŻE 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu 1,2,3. 
Kapsułka Biovital Complex to zestaw biologicznie aktywnych składników 
odżywczych przeznaczonych dla osób po 40 roku życia, które czują się 
przemęczone i przepracowane, a chcą żyć pełnią życia, ciesząc się 
zdrowiem, energią i dobrą kondycję organizmu na długo.
Biovital Complex jest w wygodnej do połknięcia formie kapsułek 
z płynem w środku, który umożliwia dobre przyswajanie składników 
odżywczych przez organizm.
Podmiot odpowiedzialny: EGIS 

®BIOVITAL  IMMUNO 10 dni
10 sasz. x 4 g

Biovital IMMUNO 10 dni, Suplement diety 
Biovital IMMUNO 10 dni zaleca się do stosowania w celu 
przeprowadzenia szybkiej, 10-dniowej suplementacji  
BIOAKTYWNYMI SKŁADNIKAMI, mobilizującymi UKŁAD 
IMMUNOLOGICZNY. Biovital IMMUNO 10 dni to unikalne połączenie 
BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH substancji, których działanie immunomodulacyjne 

®zostało potwierdzone naukowo – Colostrum, Laktoferyna, EpiCor  z witaminami D, C oraz Cynkiem. 
Polecany osobom przepracowanym i przemęczonym, chcącym sięgnąć po szybki program wsparcia 
ODPORNOŚCI w kluczowych dla siebie momentach w trakcie sezonu jesienno-zimowego, będącego 
okresem wzmożonych zachorowań na przeziębienie i grypę.
Składniki: Colostrum 90mg (zawartość IgG min. 30%), Laktoferyna (zawartość min.91%), suchy produkt fermentacji drożdży piwowarskich 

®EpiCor  500mg, Witamina C 100mg, Witamina D 15µg, Cynk 10mg
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 45 D, 02-146 Warszawa

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. GOLDISEPT
spray 25 ml

GOLDisept. Spray do ust i gardła. Wyrób medyczny 25 ml
Przeznaczenie: Wyrób medyczny GOLDisept wspomaga leczenie, 
łagodzi objawy oraz przebieg przewlekłych, nietypowych 
i nieswoistych zapaleń gardła i jamy ustnej. 
Skuteczny w przeważającej większości stanów zapalnych, 
niezależnie od przyczyny ich powstawania.
Skład: złoto cząsteczkowe, wyciąg z mangostanu właściwego 
(Garcinia mangostana), wyciąg z mięty pieprzowej (Mentha piperita), 
wyciąg z limety kwaśnej (Citrus aurantifolia), mineralne sole potasu, 
wapnia, magnezu i sodu, gliceryna, srebro cząsteczkowe, woda oczyszczona.
Informacje dodatkowe: Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej, cukrzycy, oraz u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią. Preparat 
nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych. Nie zawiera cukru, substancji słodzących, alkoholu, barwników. 
GOLDisept może być stosowany przez wiele miesięcy.
Przeciwskazania: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci poniżej 12 r.ż. W przypadku przyjmowania 
innych preparatów na bazie złota i srebra, skonsultować dawkę z lekarzem lub przerwać stosowanie na czas trwania towarzyszącej kuracji.
Wytwórca: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

®Möller’s  tran norweski mix smaków , 250 ml. - 38,80 zł
®Möller’s  Gold tran norweski cytr. , 250 ml. - 42,00 zł
®Möller’s  Forte , 112 kaps. - 42,00 zł
®Möller’s  Omega - 3 rybki , 36 żelków - 28,50 zł

®MÖLLER’S  
TRAN NORWESKI
250 ml
112 kaps.
36  żelków

®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

®KOSMED
NAFTA KOSMETYCZNA
150 ml

®KOSMED  
Nafta kosmetyczna z witaminami A+E
Nafta wzbogacona w witaminy A i E doskonale poprawia kondycję włosów, 
ma rewelacyjne działanie regenerujące. Nadaje włosom puszystość, 
zmniejszając ich łamliwość. Zapobiega elektryzowaniu włosów, ułatwia ich 
rozczesywanie i modelowanie. Wspomaga nawet leczenie łupieżu, zapobiega 
wypadaniu, wzmacnia cebulki, regeneruje włosy farbowane i tlenione. 
Naftę z Wit A i E polecamy użyć do włosów osłabionych, kruchych, łamliwych, 
bez połysku. Polecana jest do włosów po zabiegach kosmetycznych, 
farbowanych, tlenionych.
Nafta kosmetyczna z olejem rycynowym 
Nafta kosmetyczna z olejem rycynowym polecana jest do włosów 
zniszczonych, pozbawionych blasku, suchych, łamliwych z rozdwojonymi 
końcówkami. Nafta zapobiega elektryzowaniu włosów, ułatwia ich rozczesywanie 
i modelowanie, dodaje włosom blasku.
Nafta kosmetyczna z olejem arganowym
Nafta z olejem arganowym polecana jest szczególnie osobom, które borykają się 
z problemem słabych, zniszczonych włosów z rozdwojonymi końcówkami.
Nafta kosmetyczna z czarną rzodkwią 
Nafta z czarną rzodkwią polecana jest szczególnie do pielęgnacji włosów 
wolnorosnących i z łupieżem.
Nafta kosmetyczna z rumiankiem
Nafta kosmetyczna z ekstraktem z rumianku polecana jest do pielegnacji wszystkich 
rodzajów włosów, szczególnie zniszczonych i matowych.

®NUROFEN  EXPRESS FORTE    20 kaps.

Nurofen Express Forte (Ibuprofen 400 mg)
Lek Nurofen Express Forte przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci 
i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej), w objawowym leczeniu:
•  łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba
• gorączki i bólu związanego z przeziębieniem
Cechy produktu
• Maksymalna dawka Ibuprofenu dostępna bez recepty
Składniki: Ibuprofen 400 mg. Nie zawiera glutenu, pszenicy, laktozy ani sacharozy. Zawiera maltitol i sorbitol. 
Może być stosowany w okresie karmienia piersią.
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

®ORTANOL  MAX 14 kaps.

® 1Ortanol  MAX - Pozbądź się Zgagi na dłużej!
• Lek nowszej generacji²
• Działa szybko i długo¹
• Wystarczy 1 tabletka na dobę¹
Wskazania: Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem.
Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. Lek zawiera 177 mg laktozy.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.  
Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa
Sygnatura: ORTM/002/01-2018
1 ChPL Ortanol MAX; 
2 Lars Olbe, Enar Carlsson and Per Lindberg, A Proton-Pump Inhibitor expedition: The case histories of omeprazole and esomeprazole, February 2003, Volume 2, strony: 132-139; Michael Williams, Jeffrey B. Malick, 
  Drug Discovery and Development, 1987, s. 106

®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

®VITRUM  D3 FORTE 2000 j.m.          60 kaps.

®VITRUM  D3 Forte 2000 j.m.
Suplement diety

®VITRUM  D3 forte zawiera 2000 j.m. witaminy D, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać jej właściwy poziom w organizmie. 
Odpowiednie stężenie witaminy D w organizmie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i właściwej 
pracy mięśni. Poza tym, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego. 
Witamina D bierze też udział w procesie podziału komórek. Witamina D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością 
postawy i osłabieniem mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości u osób obojga płci w wieku 60 lat i starszych.
Zalecane spożycie: Dorośli (w tym osoby powyżej 60 lat) 1 kapsułka dziennie niezależnie od posiłku.
Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

®DULCOSOFT  10 sasz., syrop 250 ml

®DULCOSOFT  
Skład: SASZETKI - 1 saszetka zawiera 10 g makrogolu 4000 (bez substancji pomocniczych).
SYROP - 10 ml roztworu zawiera 5 g makrogolu 4000. Pozostałe składiki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas cytrynowy, 
woda oczyszczona. Wskazania do stosowania: Wyrób medyczny DulcoSoft  w postaci saszetek do rozpuszczania w dowolnym napoju został opracowany 
z myślą o dzieciach powyżej 8. roku życia i osobach dorosłych. Polecany jest do stosowania  w objawowym leczeniu zaparć oraz zmiękczaniu twardych 
mas kałowych. DulcoSoft Syrop to wyrób medyczny przeznaczony dla dzieci od 2. roku życia i osób dorosłych wskazany do stosowania  w objawowym 
leczeniu zaparć oraz zmiękczaniu twardych mas kałowych. Nadaje się również do stosowania w przypadku ostrych i przewlekłych zaparć.

®DULCOSOFT  JUNIOR
Skład: 10 ml roztworu zawiera 5 g makrogolu 4000. Pozostałe składniki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas cytrynowy, woda 
oczyszczona. Wskazania: Syrop DulcoSoft Junior jest wyrobem medycznym adresowanym do dzieci powyżej 2. roku życia i osób dorosłych. Jest wskazany 
do stosowania w objawowym leczeniu zaparć oraz zmiękczaniu twardych mas kałowych.
Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy. 

®DULCOSOFT  JUNIOR  syrop 100 ml

®DULCOBIS
20 / 40 tabl. dojelit.

Dulcobis (Bisacodylum), 5 mg, tabletki dojelitowe. 
Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć. W przygotowaniu  do badań diagnostycznych, w leczeniu przed i pooperacyjnym, 
w stanach wymagających ułatwienia defekacji. 
Przeciwwskazania: Dulcobis jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem 
wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami zapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być 
objawem poważnych chorób. Dulcobis jest również przeciwwskazany w stanach ciężkiego odwodnienia oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością 
na bisakodyl lub jakikolwiek inny składnik produktu. W przypadku rzadkich chorób genetycznych, w których występuje nietolerancja składnika pomoc-
niczego produktu, stosowanie produktu jest przeciwwskazane. 
Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy. 
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18720, wydane przez URPLWMiPB. DULC/17/04/13

3042 zł

2041 zł

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



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.

4027 zł

7019 zł
8012 zł

606 zł

909 zł

10 tabl.

20 tabl.

909 zł
NOWOŚĆ

6033 zł

3025 zł

809 zł
5015 zł

4026 zł

3022 zł

8018 zł

9035 zł

4020 zł

9019 zł

20 ml

50 ml

MARIMER MARIMER BABY

9015 zł

909 zł

5018 zł

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

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

PRANOSIN
syrop 150 ml

FENSPOGAL
syrop 150 ml

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.

FARINGOSEPT                   10 / 20 tabl. do ssania 

®PROCTO-GLYVENOL
Potrójny mechanizm działania – działa przeciwbólowo, przeciwświądowo i przeciwzapalnie. Może być stosowany przez kobiety w ciąży od 4. miesiąca oraz w okresie 
laktacji. Opakowanie: czopki – 10 szt., krem – 30 g  Nazwa produktu leczniczego: (A) Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. (B) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, 
krem doodbytniczy. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: (A) Tribenozyd (Tribenosidum), lidokaina (Lidocainum). (B) Tribenozyd (Tribenosidum), lidokainy 
chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum). Dawka substancji czynnej: (A) 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu (Tribenosidum) i 40 mg lidokainy (Lidocainum). (B) 1 g kremu 
doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu (Tribenosidum) i 20 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum). Postać farmaceutyczna: (A) Czopki. Żółtawobiałe, 
stożkowatego kształtu czopki, jednolite, bez pęknięć, lekko tłuste, niemiękkie. (B) Krem doodbytniczy. Biały, jednorodny krem o słabym, charakterystycznym zapachu. 
Wskazania do stosowania: (A, B) Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. 
Przeciwwskazania: (A, B) Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej. 
Podmiot odpowiedzialny: (A, B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia.

®PROCTO-GLYVENOL  
czopki 10 szt., krem 30 g

®BIOPRAZOL  BIO MAX 14 kaps. tw.

Bioprazol Bio MAX
Bioprazol Bio Max,20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde
Wskazania: Bioprazol Bio Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo przełykowego (np. zgagi i zarzucania 
kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.
Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem.
Dawkowanie i sposób podawania:Zalecane dawkowanie to 20 mg (1 kapsułka twarda) raz na dobę przez 14 dni. Produkt Bioprazol Bio Max 
w postaci kapsułek należy przyjmować rano, przed jedzeniem, popijając połową szklanki wody. Kapsułkę należy połykać w całości. Kapsułki 
nie należy żuć ani kruszyć przed połknięciem.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

®Magnefar  B6 Tonik to produkt w postaci płynu do bezpośredniego spożycia. 
Zawiera wyciągi z owoców głogu i dzikiej róży, zagęszczony sok z owoców 
czarnego bzu, magnez, witaminę C i B6. 
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki preparatu. 
Osoby z nadciśnieniem tętniczym przed zastosowaniem powinny skonsultować się 
z lekarzem. 
Producent: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

®MAGNEFAR  B6 TONIK
500 ml

®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 mlBIOTYNOX MAX  30 tabl.

BIOTYNOX MAX
Suplement diety zawiera w swoim składzie optymalną, bezpieczną porcję biotyny oraz mikroelementy: cynk i selen. 
Biotyna, zwana witaminą H, pomaga zachować zdrowie włosów, skóry i błon śluzowych. Wspomaga również wzrost mieszków włosowych 
i włosów ze względu na zdolność kumulowania biodostępnej siarki, która dostarczana jest bezpośrednio do włosa. Biotyna również wpływa 
na gładkość i wygląd włosów oraz ułatwia ich rozczesywanie. Zawarte w produkcie mikroelementy—cynk i selen pomagają zachować 
zdrową skórę i paznokcie, ponadto wpływają na utrzymanie prawidłowego stanu włosów.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

®FLORACTIN  krople 5 ml

®FLORACTIN  KROPLE 
dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego
Zastosowanie: Floractin Krople to dietetyczny środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 
dla niemowląt (również wcześniaków i noworodków z niską 
masą urodzeniową), dzieci i dorosłych, do postępowania 
dietetycznego w celu zmniejszenia ryzyka powikłań 
występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu, 
skrócenia czasu trwania biegunki, wspomagania odporności 
i zachowania równowagi mikroflory jelitowej.
Producent: Novascon Pharmaceuticals  Sp. z o.o.

IGASTRIK to suplement diety o ziołowym składzie, 
bez alkoholu, przeznaczony dla dorosłych i dzieci 
powyżej 12 lat, stosowany w celu wspomagania pracy 
przewodu pokarmowego (żołądka, jelit, wątroby).
Składniki produktu:
- wspomagają prawidłowe trawienie ( ekstrakty z liści 
   mięty, melisy i owoców kminku)
- przyczyniają się do łagodzenia wzdęć i skurczów 
   brzucha (ekstrakt z liści mięty)
- wspierają wątrobę i przyczyniają się do jej ochrony 
   (ekstrakt z owoców ostropestu plamistego)
- wpływają na zdrowie jelit (ekstrakt z liści mięty)
- wspomagają fizjologiczne funkcje oczyszczenia 
   (ekstrakt z owoców ostropestu plamistego).
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: Dorośli i dzieci powyżej 
12 lat: 1ml od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia dyskomfortu 
ze strony przewodu pokarmowego.
Dostępne opakowania: 20ml, 50ml
Producent: Novascon Pharmaceuticals  Sp. z o.o.

IGASTRIK  20 ml / 50 ml

THERAFLU™ EXTRAGRIP Jedna saszetka zawiera: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10mg, maleinian feniraminy 20mg; Proszek do sporządzania 
roztworu doustnego. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle 
głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: Stosowanie produktu jest przeciwwskazane 
w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol, maleinian feniraminy lub chlorowodorek fenylefryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą, stosowania inhibitorów 
IMAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu krwionośnego, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, jaskry z wąskim kątem 
przesączania, guza chromochłonnego, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pacjentów stosujących leki blokujące receptory beta-adrener-
giczne, pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 2 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XI.2015

®MARIMER  hipertoniczny 
®MARIMER  BABY hipertoniczny 

100 ml

®MARIMER  HIPERTONICZNY 100ml
Marimer hipertoniczny 100 ml to sterylny roztwór wody 
morskiej dla dorosłych. Marimer hipertoniczny jest zalecany 
do oczyszczania i udrażniania jam nosowych:
•  W przypadku kataru i przeziębienia
•  W zapaleniu zatok
•  Po zabiegach operacyjnych
•  Jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych
•  Opakowanie zawiera 500 dawek
Produkt w 100% naturalny. Brak chemicznych dodatków.
Bez konserwantów

®MARIMER  BABY HIPERTONICZNY 100 ml
Spray do nosa. Wyrób medyczny. Od 1 dnia życia.
SKŁAD: Sterylny, hipertoniczny roztwór 100% wody morskiej 
zawierający sól w ilości odpowiadającej 22 g/l.
WSKAZANIA: Marimer baby hipertoniczny zalecany jest 
dla noworodków, niemowląt i małych dzieci:
- do oczyszczania jam nosowych,
- do udrażniania zatkanego nosa,
- uzupełniająco w leczeniu zaburzeń otolaryngologicznych.
DAWKOWANIE: Rozpylić 1-2 dawki do każdego otworu 
nosowego, najlepiej przed każdym posiłkiem, 1 do 3 razy 
dziennie, zależnie od potrzeb.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: spray 100 ml

DYSTRYBUTOR: Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o.

®OROFAR  MAX. 
Chlorek cetylopirydyniowy 2mg 
+ 1 mg chlorowodorek lidokainy pastylki twarde. 
Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie 
antyseptyczne stanów zapalnych gardła 
i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości 
bólowych w tych stanach. 
Orofar Max jest wskazany do stosowania 
u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje 
czynne, inne środki miejscowo znieczulające 
z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. XI.2015
CHPL/CH0R0F/0018/17

®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.

®LACIDAR   20 tabl.

CENTRUM Energia x 30 tabletek
Centrum Energia to preparat multiwitaminowy, który pomaga zachować dobrą 
kondycję organizmu. Produkt oprócz kompozycji witamin i minerałów zawiera 
wyciągi z miłorzębu japońskiego i żeń-szenia, które wpływają korzystnie 
na witalność organizmu.
Działanie: Kompozycja witamin i minerałów uzupełniona wyciągami z żeń-szenia 
i miłorzębu japońskiego to prawdziwy zastrzyk cennych składników dla organizmu! 
Preparat multiwitaminowy Centrum Energia zawiera witaminy z grupy B – B1, B2, B6 i B12, 
które wraz z żelazem przyczyniają się do zachowania odpowiedniego metabolizmu energetycznego. 
Witamina B1 dodatkowo wspomaga funkcjonowanie serca. Witamina A, kwas askorbinowy, cynk, miedź i selen wspierają prawidłową pracę układu immunologicznego. 
Żelazo wraz z cynkiem wpływa na zachowanie prawidłowych funkcji poznawczych, a kwas pantotenowy wspiera utrzymanie sprawności umysłowej. Witamina D wspomaga 
pracę szkieletu mięśniowego.
Zastosowanie: Suplement diety Centrum Energia przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia diety w witaminy i minerały.
Informacje dodatkowe: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.
Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH

®CENTRUM  ENERGIA 30 tabl.



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.

505 zł

905 zł

6030 zł

5010 zł

2019 zł

1023 zł

9022 zł
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2011 zł

10 kaps.

20 kaps. 8012 zł

3011 zł

7021 zł

0021 zł

9019 zł

9999 zł

9999 zł

99159 zł

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.

9015 zł

9014 zł

®Sudafed  XyloSpray HA 
dla dzieci ®Sudafed  XyloSpray HA

ACEROLA C 1000
20 sasz.

OSTROPEST PLAMISTY
60 tabl.

Ostropest Plamisty 80 mg (Sylibum marianum)
Nasiona ostropestu plamistego korzystnie wpływają na funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych.
Wspomagają produkcję żółci oraz regenerację komórek i tkanek wątroby. Ostropest plamisty chroni komórki i tkanki wątroby przed uszkodzeniem 
oksydacyjnym oraz czynnikami zewnętrznymi. Wspomaga trawienie. Wspiera utrzymanie fizjologicznych funkcji oczyszczania wątroby. Pomaga utrzymać 
zdrowe serce. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.

Składniki: ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia Glabra) standaryzowany na 25% witaminy C (Witamina C), substancja 
przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę 
i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 1 saszetka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Jak przygotować do spożycia: zawartość saszetki rozpuścić w 100-120 ml ciepłej wody. Możesz również zmieszać zawartość saszetki z sokiem, 
jogurtem naturalnym, owocowym lub twoim ulubionym smoothie (opakowanie ok. 190 g). Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Zawartość opakowania: 20 saszetek
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

ACEROLA C 1000 saszetki suplement diety. 20 saszetek. 1000 mg witaminy C 
pochodzenia naturalnego w 1 saszetce! ACEROLA C 1000 saszetki suplement diety 
został opracowany z myślą o osobach dorosłych, które pragną uzupełniać swoją dietę 
w witaminę C pochodzenia naturalnego. 1 saszetka zawiera 1000 mg witaminy C.

MAGNEZ B6
60 tabl.

APO-URO PLUS 
30 kaps.

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

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

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

INERBIOTYK C
10 kaps. / 20 kaps.

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

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie, po posiłku. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. 
Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. 
W trakcie przyjmowania nie należy spożywać gorących napojów. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od skończonego czwartego roku życia i osób dorosłych. 
Producent: Avet Pharma S.K.A

INERBIOTYK C suplement diety 
zawiera kompleksowe połączenie przyjaznych człowiekowi bakterii probiotycznych kwasu mlekowego z prebiotykiem – inuliną. 
INERBIOTYK C suplement diety zawiera kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum.

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 

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

Zatogrip Kids 3+ , 120 ml - 19,90 zł
Zatogrip Junior 6+ , 120 ml - 19,90 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.

Tactimag na skurcze 
Suplement diety. Tabletki powlekane.
Tactimag na skurcze to suplement diety zawierający zestaw witamin i minerałów, których prawidłowy poziom wpływa korzystnie na prawidłową pracę 
mięśni (skurcze, rozkurcze), a także pomaga zredukować uczucie zmęczenia i ukoić nerwy. Magnez wpływa na poprawę pamięci i zwiększa zdolność 
koncentracji, z kolei potas reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu oraz bierze udział w przewodzeniu impulsów między komórkami 
nerwowymi. Witamina B6 korzystnie wpływa na wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, a witamina E pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym.
Zawartość (2 tabletki): Magnez - 100 mg (26,7%*), Witamina B6 - 1,4 mg (100%*), Potas - 300 mg (15%*), Witamina E - 10 mg (83,3%*) 
*% zalecanego dziennego spożycia
Zawartość netto: 65,6 g
Producent: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

®Gold-Vit C  2000 shot to suplement diety w płynie w ampułkach, 
z wysoką zawartością witaminy C – aż 2000 mg w jednej ampułce. 

®Witamina C pochodzi tłuszczowych metabolitów PureWay-C . 
®PureWay-C  cechuje się doskonałą szybkością wchłaniania w organizmie. 

Gold-Vit C 2000 shot zawiera cukier i substancje słodzące. 
O smaku cytrynowym.

®PureWay-C  to opatentowana forma witaminy C – kompleks kwasu 
L-askorbinowego i bioflawonoidów cytrusowych. Witamina C pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się 
do utrzymania metabolizmu energetycznego oraz wspiera ochronę 
komórek przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo pomaga w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych i właściwym funkcjonowaniu 
układu nerwowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia. Badania naukowe wykazały również, że witamina C 
wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
skóry, naczyń krwionośnych, chrząstek, kości, dziąseł i zębów.
Producent: OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o., Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica

INHALATOR BABY
PROFESSIONAL & FRIENDLY
Zaprojektowany specjalnie dla dzieci
• Skuteczny w leczeniu infekcji dróg oddechowych i przeziębienia
• Specjalny smoczek, maska i torba – akcesoria 
   dostosowane do potrzeb maluszków
• Cicha praca – delikatny, przyjazny dla dziecka
• 3 lata gwarancji door to door
• Wydajny – średnie tempo rozpylania powyżej 0,2 ml/min
• Bezpieczny dla dziecka – opływowy kształt i certyfikowane akcesoria
• Bardzo lekki – tylko 1,5 kg, wygodny do przenoszenia
• Większy komfort użytkowania dzięki cichej pracy (58 dB)
• Średnia wielkość cząstki MMAD 4µm
Opis: Inhalator Baby to profesjonalny wyrób medyczny przeznaczony do terapii 
inhalacyjnych dzieci już od pierwszego miesiąca życia. 
Wskazania: Stosowany w schorzeniach takich jak: infekcja górnych dróg oddechowych, 
przeziębienie, zapalenie oskrzeli i oskrzelików, alergie, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, 
zapalenie płuc i nawracające zapalenia płuc, rozedma płuc, przewlekła obturacyjna choroba 
płuc (POChP), bronchit, nadciśnienie tętnicze płuc, nieżyt oskrzeli, zapalenie tchawicy, 
zapalenie krtani, ostre i przewlekłe zapalenie nosa, gardła i zatok przynosowych, 
powiększone migdałki. Przeznaczony także dla codziennej profilaktyki zdrowych płuc 
oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.
Urządzenie stosuje się do wszystkich rodzajów leków w postaci ciekłej. 
Jest przeznaczone do prowadzenia terapii wziewnej w warunkach domowych. 
Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym. 
Zawartość opakowania: nebulizator poj. 5 ml, smoczek do inhalacji, wygodny uchwyt 
do przenoszenia, torba do przechowywania w kształcie króliczka, maska dla dziecka i osoby 
dorosłej, długa rurka powietrzna (2m), 5 filtrów, inhalator kompresorowy z systemem wentylacji.
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

®Gold-Vit  D3 + K2 to suplement diety w postaci kapsułek 
płynnych Flow Caps, zawierający wysoką ilość witaminy D 
(D3) w dawce aż 4000 j.m. Produkt uzupełniono o naturalną 
witaminę K z natto, występującą w najbardziej przyswajalnej 
i najaktywniejszej formie – menachinonu-7 (witamina K2).
Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego, przyczynia się do prawidłowego 
wchłaniania wapnia i fosforu, pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości i zębów.
Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia 
krwi, a także podobnie jak witamina D, pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości.

®Preparat wytwarzany jest w innowacyjnej technologii Flow Caps Liquid Technology , gwarantującej szybką absorpcję w organizmie 
oraz utrzymanie wysokiej jakości zastosowanych składników.
Producent: OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o., Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica

®SANITY
Inhalator BABY
PROFESSIONAL & FRIENDLY

1 szt.

®TACTIMAG  NA SKURCZE
50 + 30 tabl.

®GOLD-VIT C
2000 shot
1 ampułka 25 ml

®SANITY
Termometr BASIC TEMP
HOMELY & EASY TO USE

1 szt.

TERMOMETR BASIC TEMP
HOMELY & EASY TO USE
• Automatyczny sygnał dźwiękowy na koniec pomiaru
• Automatyczne zapisanie ostatniego wyniku
• Automatyczny wyłącznik zwiększający żywotność baterii
• Wskaźnik wymiany baterii na wyświetlaczu
Opis: Cyfrowy termometr marki Sanity przeznaczony dla całej rodziny. 
Cechuje się krótkim czasem pomiaru i długim czasem pracy (do 100 godzin).
Informacje: Chociaż ogólnie przyjęta „normalna” temperatura to 37.0°C 
to odczyt odczyty temperatury mogą różnić się od 36.1°C do 37.2°C 
i nadal mogą być uważane za „normalne”. Na zmiany temperatury mogą mieć 
wpływ różne czynniki, np. ćwiczenia, palenie tytoniu, jedzenie i picie. 
Twoja temperatura jest niższa rano niż po południu. Zróżnicowanie poziomu 
temperatury może też być uzależnione od położenia punktu odczytu temperatury. 
Choć temperatura mierzona w ustach dopowiada wytycznym opisanym wcześniej, 
temperatura odbytu jest zwykle 0.5°C wyższa. 
Odwrotnie, temperatura pod pachą będzie 0.5°C niższa.
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

®SANITY
Ciśnieniomierz SIMPLE
ACCURATE & EASY TO USE

1 szt.
CIŚNIENIOMIERZ SIMPLE
ACCURATE & EASY TO USE
• Inteligencja funkcja wykrywania arytmii
• System szybkiego i optymalnego pomiaru
• Duży i czytelny wyświetlacz LCD
• 3 lata gwarancji door to door
Opis:
Urządzenie jest przeznaczone dla całej rodziny 
do codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego. 
Wskazane również dla osób cierpiących na nadciśnienie 
tętnicze, chorych na cukrzycę, z wrodzonymi lub 
nabytymi wadami serca oraz po przebytym zawale serca
Dane techniczne:
• Cyfrowy wyświetlacz o wymiarach: 60 × 40,5 mm
• Waga: 169 g (bez baterii)
• Automatyczny wyłącznik i funkcja oszczędzania energii
• Wskaźnik zużycia baterii
• Możliwość pracy z zasilaczem Model: KH0601000EW
• INPUT:100-240V~50/60Hz 0.4Max
• OUTPUT: 6V 1000mA
Zawartość opakowania:
• Automatyczny, naramienny Ciśnieniomierz Simple Sanity, model TMB-1491
• Komfortowy mankiet o wymiarach 22 cm do ~32 cm (mankiet XL 22-42 cm w opcji)
• Długi przewód powietrza
• Wygodna torba na całe wyposażenie
• 4 baterie alkaiczne AAA
• Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

GOLD ŻEŃ-SZEŃ™ complex  30 tabl.

®GOLD-VIT  D3+K2
30 kaps.

Gold Żeń-szeń™ complex to kompozycja wysokiej jakości ekstraktów z trzech gatunków żeń-szenia: Korean Panax ginseng Panax quinquefolius s
tandaryzowanych na zawartość ginsenozydów oraz Eleutherococcus senticosus standaryzowanego na zawartość eleuterozydów. Preparat zawiera 

®dodatkowo wysoko przyswajalny magnez, a także ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine . Badania naukowe udowodniły, że żeń-szeń (Panax ginseng): 
działa korzystnie w przypadku uczucia zmęczenia i znużenia, sprzyja utrzymaniu należytej sprawności fizycznej, poprawia koncentrację, koordynację 
oraz czujność organizmu, wspomaga czynności układu odpornościowego, działa wspomagająco na kondycję seksualną, uczestniczy w utrzymaniu 
witalności organizmu.
Dodatkowo, zawarty w preparacie żeń-szeń syberyjski (Eleutherococcus senticosus): działa korzystnie w stanach osłabienia i przemęczenia 
organizmu, wspomaga jego wzmocnienie, przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu, 
wspomaga aktywność umysłową i poznawczą.
Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz przyczynia się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ekstrakt pieprzu czarnego ułatwia wchłanianie składników odżywczych, pomaga utrzymać właściwe 
funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz zwiększa skuteczność innych ziołowych składników.
Producent: OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o., Nagawczyna 109c, 39-200 Dębica

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. 


