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WAKACYJNE OFERTY
*PRODUCENTÓW

INFORMATOR LIPIEC - SIERPIEŃ 2016
Oferta ważna od 1.07. do 31.08.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

895
zł

20 tabl.

®Raniberl  MaxInerbiotyk C Uzarin żel 75 ml 10 / 20 tabl. powl. 10 kapsułek

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.

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

UZARIN żel po urazach 75 ml 
Kompleksowa pomoc w likwidacji 
następstw urazów.
Zastosowanie:
·  sińce
·  obrzęki
·  obolałe miejsca
Przeciwwskazania: 
nie stosować na otwarte rany.
Sposób użycia: wcierać lub delikatnie 
wmasować kilka razy dziennie w ilości zależnej
od rozmiaru i miejsca urazu.
 Skład (1g): octanowinian glinu 10 mg, 
wyciąg z nagietka lekarskiego 10 mg, 
wyciąg z arniki górskiej 10 mg 
i substancje pomocnicze.
Podmiot odpowiedzialny: 
NES PHARMA, www.nespharma.pl

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Raniberl Max 150 mg, 
tabletki powlekane, substancja czynna: chlorowodorek ranitydyny  (Ranitidinum) 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka powlekana zawiera 167 mg chlorowodorku 
ranitydyny (co odpowiada 150 mg ranitydyny). 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana, biało-żółte do lekko żółtych, lekko obustronnie 
wypukłe tabletki powlekane ze ściętym brzegiem i z linią podziału po obu stronach tabletki. 
Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział 
na równe dawki. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości 
żołądkowych, takich jak: zgaga, niestrawność (dyspepsja),nadkwaśność soku żołądkowego, ból 
w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego. 
PRZECIWWSKAZANIA: Nie wolno przyjmować produktu Raniberl Max w przypadku stwierdzonej 
nadwrażliwości na chlorowodorek ranitydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 
BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy 
Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 
02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00                                                                                                            RAL/2014/C3/1
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®Multilac

®Prel  Red plastry rozgrzewające 3 szt. - 5,99 zł
®Prel  Blue plastry chłodzące 3 szt. - 5,40 zł

®Multilac
®Multilac  Baby

10 kapsułek

10 saszetek

®Prel  Red
®Prel  Blue

plaster rozgrzewający 1 szt.

plaster chłodzący 1 szt.
®Prel  red

®Wartix
®

Test ciążowy Quixx
15 dawek

1 test

Środek do szybkiego
usuwania kurzajek z dłoni i stóp

®Ci-Tri-Mag  Forte ®Viprosal B60 tabl. maść 50 g Livex 4TE 60 kapsułek

®
Multilac  - Suplement diety 

®
Multilac  Baby - Dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia medycznego
•  aż 9 szczepów żywych kultur bakterii plus substancja odżywcza (źródło energii umożliwiające ich lepsze namnażanie się) 
•  unikalna technologia ochrony bakterii, dzięki której są one odporne na sok żołądkowy i docierają aktywne do jelit
•  wygodne dawkowanie  1 x dziennie
Zastosowanie:
•  wspomagająco w trakcie i po antybiotykoterapii 
•  przy zaburzeniach czynnościowych jelit (np. zaparciach i biegunkach różnego pochodzenia)
Producent: Genexo Sp. z o.o.       www.multilac.pl

®
PREL  red - Kosmetyk, hydrożelowy 
plaster rozgrzewający 
·  idealnie nadaje się do zastosowania 
   w okolicach pleców, karku, mięśni 
   i stawów
·  działa rozgrzewająco
·  dzięki hydrożelowej formule 

®
   Hydronique  gwarantuje bezbolesne 
   odklejanie i nie powoduje odparzeń 
   ani podrażnień

®
PREL  blue - Wyrób medyczny, 
hydrożelowy, przeciwbólowy plaster 
chłodzący 
·  natychmiastowa pomoc w przypadku obrzęków pourazowych, 
   stłuczeń, sińców lub skręceń

®·  dzięki hydrożelowej formule Hydronique  bezboleśnie się odkleja 
   i nie powoduje podrażnienia skóry
Dystrybutor.: Genexo Sp. z o.o.

®Wartix  (wyrób medyczny)
Środek do szybkiego usuwania kurzajek z dłoni i stóp

®WARTIX  wykorzystuje metodę wymrażania kurzajek, stosowaną przez lekarzy.
• Skuteczny - w 10 sekund wymraża 
    kurzajkę aż po jej rdzeń 
• Bezpieczny - posiada mechanizm 
    samoczynnego odmierzania dawki 
• Przyjazny dla dzieci - działa szybko, 
    pozwala uniknąć zbędnego bólu 
• Łatwy w użyciu - innowacyjny aplikator 
    bezpośrednio gotowy do użycia 
www.nakurzajki.com.pl
Producent: Genexo Sp. z o. o.

®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.

LIVEX 4TE to preparat zawierający aż 4 składniki aktywne tworzące unikalny 4 Liv Complex 
(lecytyna sojowa (fosfolipidy), wyciąg z ziela karczocha, ekstrakt z ostropestu plamistego, wyciąg 
z ostryżu długiego) wzbogacony w witaminy z grupy B.
·  Fosfolipidy (lecytyna sojowa) są składnikiem budulcowym błon komórkowych organizmu.
·  Wyciąg z ziela karczocha -  wspomaga prawidłowe procesy trawienne.
·  Ekstrakt z ostropestu plamistego - sprzyja utrzymaniu zdrowej wątroby.
·  Wyciąg z ostryżu długiego - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
Witaminy z grupy B przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Zastosowanie: Zachowanie zdrowej wątroby. Wspomaganie prawidłowego procesu trawienia. 
Utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 2 razy dziennie po 2 kapsułki. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Wytwórca: Genexo Sp. z o.o.

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.

®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 posia-dający 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 - 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)

®
CI-TRI-MAG FORTE
60 tabletek
suplement diety

·  Cytrynian trójmagnezowy
NAJLEPIEJ WCHŁANIANA SÓL MAGNEZU

·  120 jonów Mg2+ 
 MAKSYMALNA DAWKA WYSYCAJĄCA WCHŁANIALNOŚĆ

· T echnologia RGD (Rapid Gastro Dissolution)
TECHNOLOGIA SZYBKIEGO ROZPADU TABLETKI

·  Witaminy B6 i D3
WSPOMAGAJĄ WCHŁANIANIE JONÓW Mg2+

Dawkowanie: 2 tabletki jednorazowo
www.citrimagforte.pl
Producent: Genexo Sp. z o.o.

®Wartix

3350
zł

695
zł

®Test Quixx
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Vitaminum C
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BeSlim Aquaminum
BeSlim Zielona kawa

30 tabl.

30 tabl.

Max Vita A+E 30 kapsułekMedisoft
Acerin

balsam, masło, peeling - 300 ml

płyn na odciski - 8g

Vitaminum C 200
Multiwitamina Colfarm

30 tabl.

30 tabl.

Młody Jęczmień 60 tabletek
®Systane  Ultra krople 10 ml

MEDISOFT kremowy balsam do ciała - nawilżający. 
Do skóry suchej i wrażliwej. Zawiera: proteiny jedwabiu, olejek arganowy, masło Shea.
MEDISOFT kremowe masło do ciała - regenerujące. 
Do skóry przesuszonej i odwodnionej. Zawiera: olejek arganowy, masło Shea, witanimę E.
ACERIN Płyn na skórę, do usuwania odcisków i zgrubiałej skóry (Acidum salicylicum + Acidum lacticum) (195 mg + 98 mg)/g. 
Działanie: Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie. 
Kwas mlekowy niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Wskazania: Lek Acerin stosuje się do usuwania odcisków i zgrubiałej skóry.
Podmiot odpowiedzialny: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyla 26, 30-733 Kraków

Medisoft peeling 300 ml - 8,65 zł 

Preparat Be Slim AQUAMINUM zawiera ekstrakty z ziela pokrzywy, zielonej herbaty, owoców winorośli, 
mniszka, morszczynu pęcherzykowatego oraz opuncji figowej ułatwiające wydalanie nadmiaru wody 
z organizmu. Dodatkowo składniki preparatu korzystnie wpływają na zmniejszenie i utrzymanie prawidłowej 
masy ciała oraz wsparcie metabolizmu i walki z cellulitem.
Be Slim ZIELONA KAWA. Suplement diety Be Slim ZIELONA KAWA to złożony preparat, który wspiera 
proces odchudzania. Be Slim ZIELONA KAWA zawiera unikalne połączenie wyciagów z: zielonej kawy, 
nasion fasoli, zielonej herbaty, gorzkiej pomarańczy, opuncji figowej oraz witamin B6, B12 i chromu.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.

2Be Slim 30+30 tabl. - 18,85 zł           Be Slim 40+  30 tabl. - 21,85 zł
Be Slim ketony malinowe 60 tabl. - 20,85 zł

MAX Vita A+E
Suplement diety
Zdrowa i piękna skóra
MAX Vita A+E to wysokiej jakości suplement diety w postaci kapsułek miękkich zawierający 
rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A i E. Witamina A uczestniczy w procesie specjalizacji komórek, 
pomaga zachować zdrową skórę oraz prawidłowy stan błon śluzowych. Wspiera funkcje układu 
odpornościowego i prawidłowe widzenie, a także przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu żelaza. Witamina E pomaga w ochronie składników komórek przed stresem oksydacyjnym.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.

Vitaminum C 200 to preparat zawierający witaminę C (kwasu L-askorbinowego), która charakteryzuje 
się wysoką przyswajalnością oraz optymalną absorpcją. Witamina C (kwas L-askorbinowy) wspomaga 
funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego; uczestniczy w prawidłowym przebiegu funkcji 
psychologicznych, a także przyczynia się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia. 
MULTIWITAMINA Odpornoś + Witalność + Wytrzymałość. Wystarczy 1 tabletka dziennie!
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.

Młody Jęczmień. Suplement diety.
Preparat Młody Jęczmień to złożony suplement diety, zawierający połączenie wysokiej jakości 
wyciągów naturalnego pochodzenia z młodego jęczmienia, zielonej herbaty i gorzkiej pomarańczy 
oraz spirulinę i chrom. Wyciąg z jęczmienia wykazuje właściwości wzmacniające organizm, wspiera 
zdrowie wątroby i pęcherzyka żółciowego. Uzyskanie prawidłowej masy ciała, metabolizm lipidów 
i kontrolę apetytu wspiera zielona herbata i gorzka pomarańcza. Utrzymanie prawidłowego poziomu 
glukozy we krwi ułatwia: zielona herbata, spirulina i chrom. Do ochrony antyoksydacyjnej organizmu 
przyczynia się spirulina, wyciąg z jęczmienia i zielonej herbaty. Dodatkowo, wyciągi z jęczmienia 
i zielonej herbaty wspomagają prawidłowy poziom cholesterolu, a spirulina ułatwia kontrolę wagi 
oraz korzystnie wpływa na witalność organizmu.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.

®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

695
zł

865
zł

Acerin

Medisoft



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

695
zł445

zł 390
zł

3085
zł

1295
zł

NOWA NIŻSZA CENA

535
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Asparaginian Extra
Asparaginian Cardio Duo

50 tabl.

50 tabl.

Calcium krystalicznie czyste 20 sasz. Folic Active 30 tabletek powl.

®Procto-Glyvenol UroUPkrem 30 g 60 tabletek powl.
10 czopków

Veral żel 55 g / żel 100 g

PROCTO-GLYVENOL koi i leczy
Nazwa produktu leczniczego: (A) PROCTO-GLYVENOL, 400 mg + 40 mg, czopki; 
(B)  PROCTO-GLYVENOL, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy. 
Nazwa powszechnie stosowana: (A) Tribenozyd (Tribenosidum), lidokaina (Lidocainum); (B) Tribenozyd 
(Tribenosidum), lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum).  Skład jakościowy i ilościowy 
substancji czynnych: (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). Substancje pomocnicze m.in.: metylu parahydro-
ksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, alkohol cetylowy. Postać farmaceutyczna: (A) Czopki. 
Żółta-wobiałe, stożkowatego kształtu czopki, jednolite, bez pęknięć, lekko tłuste, nie miękkie. (B) Krem 
doodbytniczy. Biały, jednorodny krem o słabym, charakterystycznym zapachu. 
Wskazania do stosowania: (A i B) Leczenie zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu. 
Przeciwwskazania: (A i B) Nadwrażliwość na tribenozyd lub lidokainę, lub na substancje pomocnicze 
produktu leczniczego. 
Podmiot odpowiedzialny: (A i B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia. 
Informacji na terenie Polski udziela: RECORDATI POLSKA sp. z o.o., ul. Królewska 16, 
00-103 Warszawa, tel. (022) 206 84 50.

URO UP suplement diety. 60 tabletek.
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, dzięki zawartości skrzypu polnego. 
Uro Up suplement diety zawiera naturalny wyciąg ze świeżych owoców żurawiny wielkoowocowej 
i ekstrakt ze skrzypu polnego. 
Dawkowanie: doustnie 1-2 tabletki dziennie. Dawkę można zwiększyć do 4 tabletek dziennie. 
Ostrzeżenia do stosowania: Z uwagi na zawartość skrzypu polnego preparat ten jest 
przeciwwskazany w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Nie powinien być również stosowany 
u dzieci poniżej 12 roku życia. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.  
Producent: Recordati Polska sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

VERAL 
Żel o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym
Diclofenacum natricum, 10 mg/g (1%), żel
Wskazania do stosowania: Veral jest wskazany do stosowania w miejscowym leczeniu: ograniczonych 
stanów zapalnych tkanek miękkich (np. zapalenie ścięgien i (lub) mięśni), ograniczonych i łagodnych 
postaci zapalenia stawów, bólu pleców.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na diklofenak lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Stwierdzona wcześniej alergia na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(astma aspirynowa, pokrzywka, ostre nieżyty nosa). Produktu nie wolno stosować w trzecim 
trymestrze ciąży. 
Podmiot odpowiedzialny: Herbacos Recordati s.r.o.; Pardubice, Štrossova 239, PS 53003, 
Republika Czeska                                                                                                                                                     VER/2016-05/08

Folic Active
(suplement diety)
Kwas foliowy Folic Active -  przeznaczony 
dla kobiet w ciąży, planujących ciążę i matek 
karmiących piersią, w celu uzupełniania 
w organizmie kwasu foliowego. 
Wspomaga prawidłowy rozwój dziecka 
w okresie prenatalnym.
Folic Active – preparat 3 x razy premium: Zwiększa przyswajalność – dzięki zastosowaniu specjalnego kompleksu B, 
który aktywizuje wchłanianie kwasu foliowego, skuteczniejszy metabolizm – możliwy dzięki zastawianiu w tabletkach 
powlekanego odpowiedniego mechanizmu przedłużającego uwalnianie, powlekane tabletki – zabezpieczone specjalna 
otoczką, każda tabletka zawiera dzienną dawkę zapotrzebowania na kwas foliowy 0,4 mg.
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie.
Skład: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna (nośnik); karboksymetyloceluloza (substancja zageśzczjąca); 
hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu nikotynowego;  substancje przeciwzbrylające; dwutlenek tytanu 
(barwnik); D-pantotenian wapnia; glikol polietynelowy, substancje glazurujące; kwas pteroilomonoglutaminowy; 
karminy; ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny; monoazotan tiaminy.
Zawartość opakowania: 30 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o. o.

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE 100% HYPOALERGICZNE
Suplement diety. Polecany w okresie zwiększonego występowania 
alergenów. Bez alergenów. Zawiera podwyższoną zawartość jonów 
wapnia. Łatwo przyswajalna postać. 
Nie zawiera żadnych pomocniczych substancji tabletkujących, 
musujących, aromatów, słodzików, barwników, sodu. 
Skład: mleczan wapnia; sacharoza, kwas cytrynowy. 
Podmiot odpowiedzialny: Uniphar Sp. z o.o.

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. 
ASPARAGINIAN CARDIODUO (Wzbogacona wersja Asparaginianu Extra). Suplement diety. 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. Skład: chlorek potasu; węglan magnezu; kwas asparaginowy; kwas L-askorbinowy; inulina; amid kwasu nikotynowego; standa-
ryzowany wyciąg z owoców głogu; oraz kompleks witamin i minerałów w tym m.in. wit. E, wit. B12, wit. B6, wit. B2, Wit. B1; glukonian żelaza; kwas 
pteroilomono glutaminowy; D-biotyna. Zastosowany w preparacie barwnik azorubina: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi 
u dzieci – produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

1485
zł 965

zł

żel 100 g

żel 55 g



5Przed 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.

909
zł

NOWOŚĆ

1185
zł

1885
zł

24 tabl. do ssania

spray 30 ml

1085
zł2398

zł

2365
zł

1395
zł 1595

zł

1395
zł

Melatonina 5 mg

10 kapsułek

Protecta - płyn 150 ml Pregna - płyn 150 ml

żel 30 ml

Melatonina 1mg, 90 tabl. - 23,95 zł
Melatonina 3mg, 60 tabl. - 25,98 zł

399
zł

Goprazol Max 14 kapsułek tw.
®Gardimax  Medica spray 30 ml

24 tabl. do ss.
Lacibios Femina

Protecta 150 ml, Pregna 150 ml, Żel 30 ml

10 kapsułek

Alerzina Maglek B610 tabletek 50 tabletekMelatonina Lek-am 5 mg - 30 tabl.
3 mg - 60 tabl.
1 mg - 90 tabl.

Goprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde
(Omeprazolum)
Jedna kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 20 mg omeprazolu.
Goprazol 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. Produktu nie należy stosować u dzieci.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:
S-LAB Sp. z o.o., ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków
Kod materiału: GOP/MAX/04/2016/03

®Gardimax  medica tabl. do ssania - bez cukru
Chlorhexidini dihydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum 
dichlorowodorek chlorheksydyny 5 mg/1 tabletka, chlorowodorek lidokainy 1 mg/1 tabletka

®
Gardimax  medica spray - bez cukru
Chlorhexidini digluconatis solutio + Lidocaini hydrochloridum diglukonian chlorheksydyny 
20 mg/10 ml, chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml
Lek bez recepty.
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 substancje pomocniczą. Stosowanie u dzieci 
w wieku poniżej 30 miesięcy.
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bankowa 4

LaciBios femina – Zdrowie intymne pod kontrolą
LaciBios femina – pierwszy w Polsce doustny probiotyk ginekologiczny  osłaniający jednocześnie drogi rodne i układ pokarmowy kobiety. 
LaciBios femina to wyjątkowa kompozycja 2 bakterii probiotycznych, których skuteczność i działanie potwierdzają liczne badania,  oraz 
wygoda i dyskrecja stosowania, którą tak cenią sobie kobiety. LaciBios femina stosuj zawsze przy: antybiotykoterapii, lekach przeciwgrzybiczych, 
antykoncepcji, w okresie ciąży i karmienia piersią, korzystając z basenu, podczas wyjazdów. LaciBios femina  - pozwala Ci być sobą w każdej sytuacji. 
LaciBios femina Protecta - Dolegliwości intymne kobiet powoli odchodzą do przeszłości – dzięki specjalistycznemu płynowi do higieny intymnej 
LaciBios femina Protecta: hipoalergiczny,  przebadany dermatologicznie,  oparty wyłącznie o naturalne składniki,  o optymalnym dla błony śluzowej 
pH 3,5,  bez drażniących substancji (parabenów, barwników, substancji zapachowych, SLS, SLES i PEG) – przez całą dobę będzie skutecznie chronił 
Twoje zdrowie intymne, dając uczucie świeżości i komfortu. Przekonaj się, że warto.
 LaciBios femina Pregna – Ochrona zdrowia intymnego dla kobiet w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią
Czego nie mówi Ci Twój lekarz-ginekolog na temat ochrony Twojego zdrowia intymnego w czasie ciąży i połogu? Że możesz chronić je skutecznie 
i zarazem bezpiecznie – z pomocą specjalistycznego płynu do higieny intymnej LaciBios femina Pregna. Jest oparty o naturalne, przebadane 
min. przez lekarzy ginekologów składniki, więc możesz go stosować bez obaw o zdrowie dziecka. Doskonale odświeża, koi i nawilża skórę okolic 
intymnych. Nie zawiera: parabenów, substancji zapachowych, barwników, SLS, SLES i PEG. Skutecznie chroni, bo ma optymalne pH 3,5. 
Będzie stał na straży zdrowia Twojego oraz dziecka – 24 h/ dobę.
LaciBios femina żel - Potrzebujesz skutecznej i długotrwałej ochrony Twojego zdrowia intymnego? LaciBios femina żel – do codziennego 
stosowania – dzięki pH 4,5 gwarantuje długotrwałą ochronę miejsc intymnych. Koi, odświeża, nawilża, łagodząc wszelkie nieprzyjemne objawy 
podrażnienia błon śluzowych i wspomagając powrót do zdrowia. Hipoalergiczny i bezpieczny. Miej swoje zdrowie intymne pod kontrolą przez 
całą dobę, 365 dni w roku.
Podmiot odpowiedzialny:  ASA

MAGLEK B6
Maglek B6 to wysokiej jakości magnez w postaci naturalnej, 
łatwo przyswajalnej soli – mleczanu magnezu, 
charakteryzującej się doskonałą wchłanialnością wśród 
związków magnezowych. Maglek B6 zawiera aż 51 mg jonów 
magnezu – wysoką dawkę wśród preparatów magnezowych 
dostępnych na rynku. Maglek B6 łagodzi niedobory magnezu, 
którego objawami są  nadpobudliwość, trudności z koncentracją 
i zasypianiem, zwiększona podatność na stres oraz zaburzenia 
pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby 
wieńcowej oraz zaburzeń rytmu pracy serca. 
Stosowanie Magleku B6 zmniejsza ryzyko wystąpienia 
wymienionych  dolegliwości.

Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) 
i 5mg wit. B6. Wskazania: Profilaktyka niedoboru magnezu i wit. B6: 
przy niewystarczającej podaży w diecie, związanego ze stosowaniem 
leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością 
nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości 
nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tężyczkowych, 
u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem 
magnezu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, 
ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne 
niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez 
inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. 
Opakowanie: 50 tabletek. Sposób użycia: W profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobę. 
Producent:  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. MAG/15/08/01.

MELATONINA LEK-AM 
Nr 1 w Polsce na sen

Dostępne dawki:  
tabletki 1 mg, 3 mg, 5 mg.

Skład: 
1 tabletka Melatoniny LEK-AM 
zawiera 1,3 lub 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: 1 mg - 90 tabletek, 3 mg - 14 tabletek i 60 tabletek, 5 mg - 30 tabletek.
Sposób użycia: W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych: 
2 mg do 3 mg melatoniny raz na dobę po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając 
od pierwszego dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni 
po zakończeniu podróży. W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych 
np. z pracą zmianową: 1 mg do 5 mg na dobę, na godzinę przed snem. 
W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy 
przyjmować od 0,5 mg do 5 mg raz na dobę około godziny 21:00-22:00. 
Dawkowanie to dotyczy też długotrwałego przyjmowania leku. Działanie leku 
obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie 2 tygodni od przyjmowania leku.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. 
ul. 0strzykowiza 14A, 05-170 Zakroczym
Pozwolenie MZ: 
Melatonina LEK-AM, 1 mg - pozwolenie nr 8848; 
Melatonina LEK-AM, 3 mg - pozwolenie nr 8849; 
Melatonina LEK-AM, 5 mg - pozwolenie nr 8317

ALERZINA
Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum).
Wskazania: Produkt leczniczy Alerzina wskazany jest w leczeniu:
- przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
- sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny),
- alergicznego zapalenia spojówek,
- przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.
Przeciwwskazania: Stosowanie produktu leczniczego Alerzina jest przeciwwskazane:
• w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną 
    w punkcie 6.1, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.
• u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min).
• u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub 
    zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy.
Podmiot odpowiedzialny: 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.,ul. 0strzykowiza 14A, 05-170 Zakroczym
Pozwolenie MZ nr 10794



6 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.

1295
zł

1295
zł

Alugastrin Trawienie , 30 kaps. - 12,95 zł
Alugastrin Wątroba , 30 kaps. - 12,95 zł
Alugastrin Wzdęcia , 15 kaps. - 12,95 zł Dip Rilif, żel 50 g - 13,50 zł           Dip Hot, żel 67 g - 12,65 zł ®Vitrum  Calcium 1250, 120 tabl. - 43,65 zł

1895
zł

1995
zł 1995

zł 1355
zł

Alugastrin
®Alugastrin  Regulacja

zawiesina 250 ml

15 tabl.

Dip Rilif żel 100 g

Borówkowe krople do oczu - 20 amp. Otoargent Argentussinkrople do uszu - 20 ml 16 pastylek do ssania

Alugastrin - Usuwa zgagę. 
Łagodzi ból i nadkwaśność. 
Osłania przełyk i żołądek
Alugastrin, 1,02 g /15 ml, zawiesina doustna
Skład: każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g dihydroksyglinowo-sodowego węglanu. 
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: 250 ml. Podmiot odpowiedzialny: BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o.  
Pozwolenie nr R/2579

®Alugastrin  Regulacja to suplement diety zawierający wyjątkową kompozycję 6 naturalnych 
składników oraz żywych bakterii fermentacji mlekowej o skuteczności działania potwierdzonej 

®w badanych klinicznych. Alugastrin  Regulacja: - Reguluje rytm wypróżnień, - Przywraca prawidłową
pracę jelit. Naturalny produkt bez zbędnych składników: konserwantów, laktozy, cukru. Szczególnie 
zalecany: osobom zmieniającym sposób odżywiania, osobom o małej aktywności fizycznej, osobom 

®
dbającym o prawidłowy rytm wypróżnień. Alugastrin  Regulacja to suplement diety przeznaczony 
dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia. Podmiot: BIO-PROFIL Polska Sp. z o.o.

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

Argentussin
preparat wspomagający leczenie 
stanów zapalnych gardła, 
spowodowanych przez infekcje 
bakteryjne i wirusowe. 
Podczas ssania pastylek 
Argentussin gardło, uwalniane 
są substancje czynne, które 
powlekają błonę śluzową gardła 
i jamy ustnej ochronnym filmem. 
Dzięki zawartości mentolu, 
Argentussin gardło łagodzi 
objawy zapalenia takie jak ból i pieczenie.
Dystrybutor: Solinea

OTOARGENT - krople do uszu
Preparat wspomagający leczenie 
stawów zapalnych przewodu 
słuchowego zewnętrznego, 
spowodowanych przez infekcje
bakteryjne i grzybicze. 
Skuteczność jego działania jest 
efektem skojarzenia dwóch aktywnych 
nanokoloidów srebra i miedzi. 
OTOARGENT jest preparatem 
bezpiecznym, ma wydajne opakowanie 20 ml.
Dystrybutor: Solinea

Borówkowe - krople do oczu
Skład: Roztwór izotoniczny z borówką 
czarną, kwas hialuronowy, HPMC 0,25%.
Wskazania: nawilżanie oczu, łagodzenie 
objawów suchości oczu.
Szczególnie polecane: osobom spędzającym dużo czasu 
przed monitorem komputera, osobom odczuwającym 
zmęczenie lub podrażnienie wywołane czynnikami 
zewnętrznymi lub noszeniem soczewek kontaktowych. 
Preparat może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
Opakowanie: 20 ampułek 0,4 ml
Wytwórca: HF Solinea Sp. z o.o. S.K.A. Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn, Polska

®
Vitrum  Osteo, 100 tabl. - 29,99 zł

2565
zł

2665
zł

60 tabl.

60 tabl.



7Przed 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.

685
zł 1995

zł

2295
zł

®Ostercal  1250 D 60 / 90 tabl. Beta Karoten Sun 60 + 30 kaps.

Len Mielony 200 g + 200 gDestresan Noc
Destresan Max

24 kapsułki

24 kapsułki

Żuravital
100% sok z żurawiny

490 ml

®
Ostercal  1250 D zawiera naturalny wapń z muszli ostryg o najwyższym stopniu oczyszczenia oraz witaminę D, która zwiększa jego wchłanianie. 
Teraz udoskonalony skład - większa ilość witaminy D, aż 1000 j.m. w jednej tabletce!
Działanie: 
·  Wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 
·  Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego. 
·  Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu oraz funkcjonowaniu 
  układu odpornościowego.
Wskazania: Do postępowania dietetycznego w osteoporozie, niedoborach wapnia i witaminy D3, w okresie intensywnego wzrostu, osteomalacji 
(rozmiękczanie kości) oraz złamaniach i urazach kości.
Skład: 1 tabletka zawiera: wapń z muszli ostryg 500 mg (62,5% RDA) oraz witaminę D3 25 µg (500% RDA)
Stosowanie: Dorośli i dzieci od 12. roku życia: 1-2 tabletki dziennie, podczas posiłku. 
Dostępne opakowania: 60 i 90 tabletek
Producent: Holbex Sp. z o.o.

Beta Karoten SUN
Suplement diety
Polecany do stosowania przed oraz w trakcie ekspozycji na słońce
Zawiera naturalny beta-karoten, który wspomaga: 
•  zdrowie skory i błon śluzowych
•  prawidłowe widzenie
•  funkcjonowanie układu odpornościowego
Beta Karoten SUN marki Nutropharma zawiera w 1 kapsułce aż 6 mg 
naturalnego beta-karotenu oraz inne składniki aktywne, które 
wspomagają jego wpływ na organizm. Naturalna forma beta-karotenu 
ma korzystne działanie potwierdzone naukowo. Znaczna część 
spożywanego z dietą beta-karotenu jest akumulowana w komórkach naskórka. 
Dzięki temu składnik ten korzystnie wpływa na wygląd skóry, a działając jako naturalna ochrona przed promieniowaniem UV redukuje jej 
podatność na niekorzystny wpływ słońca.  
Ważna informacja: Przyjmowanie beta-karotenu nie zwalnia z konieczności stosowania kremów z filtrem podczas opalania, jako skutecznej 
profilaktyki przeciwnowotworowej. Produkt nieodpowiedni dla wegetarian. Wyprodukowany z soi bez GMO.  W procesie produkcji nie użyto 
laktozy, glutenu.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie. Produkt powinien być przyjmowany minimum 2 tygodnie przed planowaną ekspozycją na słońce.
Opakowanie: 90 kapsułek / 3 miesiące
Producent: Holbex Sp. z o.o., ul. Jedności 10 A, 05-506 Lesznowola, www.nutropharma.pl

Len mielony 200g + 200g
Len mielony uzyskiwany jest w procesie 
odtłuszczania ze specjalnej odmiany lnu 
złocistego. 
Mielone nasiona lnu wspomagają proces 
trawienia i przyczyniają się do prawidłowego 
funkcjonowania jelit. Len mielony może być 
spożywany jako dodatek do mleka, jogurtów, 
płatków śniadaniowych, może też być spożywany w formie kleiku po zalaniu gorącą wodą. 
Stanowi idealny dodatek do codziennej, zbilansowanej diety.
Podmiot odpowiedzialny: Oleofarm Sp. z o.o.

Żurawina -100% sok z żurawiny żuraVITAL 490ml
 Sok z żurawiny
Naturalny 100% sok z żurawiny otrzymywany jest 
poprzez bezpośrednie wyciskanie owoców żurawiny 
wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon). 
Charakteryzuje się kwaśnym, lekko cierpkim smakiem. 
Sok z żurawin jest doskonałym uzupełnieniem 
codziennej diety, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Podmiot odpowiedzialny: Oleofarm Sp. z o.o.

Destresan Noc 24 kaps. Destresan NOC  to preparat zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, magnezu i witaminy B6. 
Ekstrakt z liści melisy ułatwia zasypianie i wspiera organizm w utrzymaniu stanu relaksacji i wyciszenia. Ekstrakt z szyszek chmielu 
wspomaga osiągnąć dobrą jakość snu. Magnez i witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych. Przyczyniają się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  Zastosowanie: preparat 
polecany jest osobom mającym trudności z zasypianiem, odczuwającym niepokój i napięcie nerwowe.  Zalecane spożycie: dorośli 1 kapsułka 
dziennie, pół godziny przed snem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być 
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania 
i prowadzenia zdrowego trybu życia.  Składniki: ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis), ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus), 
żelatyna (składnik otoczki), tlenek magnezu, stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciw-
zbrylająca), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), dwutlenek tytanu (barwnik), indygokarmin (barwnik).  Dzienna porcja: (1 kapsułka) 
zawiera: 200 mg ekstraktu z liści melisy, 150 mg ekstraktu z szyszek chmielu, 56 mg magnezu (15%*), 1,4 mg witaminy B6 (100%*).  * % z.dz.s.
Destresan Max 24 kapsułki suplement diety Destresan max to unikalny preparat zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, magnezu 
i witaminy B6. Ekstrakt z liści melisy wspiera organizm w utrzymaniu stanu relaksacji i wyciszenia. Ekstrakt z korzenia różeńca górskiego 
wspiera organizm w pokonywaniu stresu emocjonalnego i napięcia nerwowego. Magnez i witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjo-
nowaniu układu nerwowego i utrzymaniu właściwych funkcji psychologicznych.
Podmiot odpowiedzialny: Oleofarm Sp. z o.o.

2585
zł

1350
zł 1250

zł

2995
zł

60 tabl.

Destresan Noc Destresan Max

90 tabl.

3295
zł 5595

zł

®
Femibion  Natal 1

®
Femibion  Natal 2 Plus



8 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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zł
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Meloxicam Adamed 10 tabl.
®Proficar®Ibupar  Forte 60 tabletek10 / 20 tabletek

Cardiamid z kofeiną ®CardiamidumCardiamid z kofeiną
krople

8 past. krople 15 ml100 ml

Meloxicam Adamed (Meloxicamum)
Dawka substancji czynnej: Każda tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum). Postać farmaceutyczna: tabletka.
Wskazania do stosowania: Meloxicam Adamed jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym stosowanym w bólach kości, stawów i mięśni 
w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów, stosowany w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaostrzeń 
chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na substancje o podobnym 
działaniu, np. NLPZ, aspiryna. Meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym 
lub pokrzywką stwierdzanymi w następstwie podawania aspiryny lub innych leków z grupy NLPZ. Trzeci trymestr ciąży i laktacja. 
Dzieci i młodzież poniżej 15 lat. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związana 
z wcześniejszym podawaniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie (co najmniej dwa 
wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia) w wywiadzie. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężka niewydolność nerek 
u pacjentów niedializowanych. Krwawienia z przewodu pokarmowego, krwotok z naczyń mózgowych lub inne zaburzenia prowadzące 
do krwawień w wywiadzie. Ciężka niewydolność serca.
Opakowanie: jedno opakowanie zawiera 10 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.                                                                            MEL/002/01/16

Skład: Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Postać farmaceutyczna: Tabletka dojelitowa.
Wskazania: Hamowanie agregacji płytek krwi: w chorobie niedokrwiennej serca, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, 
w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG), po przezskórnej śródnaczyniowej 
angioplastyce wieńcowej (PTCA), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, 
w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich u pacjentów 
długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.  
Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie wolno stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne salicylany lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów ze skazą krwotoczną, z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężką 
niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością serca, z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi 
podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednocześnie z metotreksatem 
w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, w ostatnim trymestrze ciąży, u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu 
na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.
Opakowanie: zawiera 60 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

®Ibupar  forte (Ibuprofenum) 400 mg, tabletki powlekane. 
Lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.
Skład: 1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). 
Wskazania do stosowania: Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, 
kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu 
grypy i przeziębienia). Bolesne miesiączkowanie.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Czynna lub występująca w przeszłości choroba 
wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, 
ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. Istniejące lub występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki 
lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Trzeci trymestr ciąży. 
Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko 
wystąpienia działań niepożądanych).Skaza krwotoczna. 
Opakowanie: zawiera 10 tabletek powlekanych.
Podmiot odpowiedzialny: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

CARDIAMID z KOFEINĄ – suplement diety, pastylki do ssania
Opis produktu: CARDIAMID z KOFEINĄ suplement diety zawiera kofeinę. Kofeina pomaga w poprawie koncentracji.
Wyciąg z guarany pomaga w zmniejszeniu zmęczenia psychicznego. Dodatkowo produkt zawiera magnez oraz witaminę B6, które przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego metabolizmu homocysteiny, której właściwe stężenie w organizmie wpływa na prawidłową pracę serca i układu krążenia.
Przeznaczenie: CARDIAMID Z KOFEINĄ suplement diety jest zalecany dla osób, które odczuwają osłabienie i zmęczenie oraz w okresach 
zwiększonego wysiłku umysłowego i aktywności psychicznej.
Zalecane spożycie: dorośli od 3 do maksymalnie 6 pastylek dziennie.
Składniki: cukier, syrop glukozowy, wyciąg suchy z nasion guarany Paullinia cupana (w tym 22% kofeiny), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, 
magnez (sól magnezowa kwasu cytrynowego), aromat, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).
Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny w 3 pastylkach – 76,5 mg; w 6 pastylkach – 153 mg)
Ostrzeżenia:
- nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
- suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety,
- nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników,
- kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu,
- nie zaleca się stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Opakowanie: 8 pastylek do ssania
Wyprodukowano w EU dla: Adamed Consumer Healthcare S.A. Pieńków 149, 05-152 Czosnów                                                                               CAL/006/08/15

®
Cardiamidum  (Nicethamidum) 250 mg /ml
Krople 15 ml
Dawka substancji czynnej: 1 ml (około 20 kropli) roztworu zawiera 
250 mg niketamidu (Nicethamidum). 
Postać farmaceutyczna: Krople doustne, roztwór. 
Wskazania do stosowania: Cardiamidum jest stosowany pomocniczo 
w stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.
Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli: zwykle stosuje się od 20 do 40 kropli 
3 razy na dobę. Młodzież w wieku od 12 do 18 lat: od 20 do 40 kropli jednorazowo, 
raz na dobę. Krople należy podawać w niewielkiej ilości wody. 
Maksymalna dawka dobowa wynosi 1,5 g niketamidu (około 120 kropli). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na niketamid lub którykolwiek ze składników 
produktu leczniczego, tachykardia i ciężkie zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie 
tętnicze, niestabilna dusznica bolesna, padaczka, dzieci w wieku poniżej 12 lat, ciąża. 
Opakowanie: Butelka o zawartości 15 ml.
Podmiot odpowiedzialny:
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5,
95-200 Pabianice.
CAR/001/08/15

CARDIAMID Z KOFEINĄ KROPLE - Suplement diety
Z wyciągiem z owoców głogu i korzenia żeń-szenia
Opis: CARDIAMID Z KOFEINĄ KROPLE suplement diety zawiera kofeinę, 
witaminę B6 oraz naturalne wyciągi roślinne z owoców głogu, korzenia 
żeń-szenia, nasion guarany. Kofeina pomaga w poprawie koncentracji. 
Wyciąg z guarany pomaga w zmniejszeniu zmęczenia psychicznego. 
Witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 
oraz do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych.
Przeznaczenie: CARDIAMID Z KOFEINĄ KROPLE suplement diety jest 
zalecany dla osób, które:
- odczuwają osłabienie, zmęczenie oraz spadek witalności i brak energii,
- chcą wspomóc swoją sprawność psychiczną i koncentrację.
Zalecane spożycie: 2 ml* płynu (40 kropli) 2 razy dziennie. Preparat zawiera 
w swym składzie surowce wykazujące naturalną gorycz, dlatego krople 
można podawać w niewielkiej ilości wody, soku owocowego lub z cukrem.
*2 ml to nieco mniej niż pół łyżeczki do herbaty.
Składniki: woda, nośnik - glicerol, substancja słodząca - sorbitol, 
nośnik - glikol propylenowy, kofeina bezwodna, regulator kwasowości 
- kwas L-askorbinowy, wyciąg z owoców głogu, regulator kwasowości 
- cytrynian sodu, wyciąg z nasion guarany, wyciąg z korzenia żeń-szenia, 
aromat, substancja konserwująca - sorbinian potasu, chlorowodorek 
pirydoksyny (witamina B6).
Ostrzeżenia:
- produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety,
- nie przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia,
- nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników,
- nie zaleca się stosowania u osób z nadciśnieniem tętniczym,
� spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
CARDIAMID Z KOFEINĄ KROPLE zawiera substancje słodzące.
Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosować u dzieci i kobiet w ciąży 
(zawartość kofeiny w 4 ml płynu – 95 mg).
Opakowanie: 100 ml,
Producent: ADAMED Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05 - 152 Czosnów

299
zł 495

zł

10 tabl.

20 tabl.
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stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Hitaxa Fast
Hitaxa Fast Junior

10 tabletek

10 tabletek

® Vita buer D3 60 / 120 kaps.
®Controloc Control 14 tabl. doj.

2000 j.m.

Skład:
1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści 
żołądkowej) u dorosłych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Jednoczesne podawanie z atazanawirem.
Opakowanie: Blistry zawierające 7 lub 14 tabletek dojelitowych
Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH

WITAMINA SŁOŃCA
suplement diety
Witamina D uczestniczy w wielu procesach zachodzących w organizmie. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego oraz mięśni. Ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego oraz utrzymanie 
prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. U osób powyżej 60 r.ż. pomaga 
zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni, co w tej grupie wiekowej zmniejsza 
ryzyko złamań kości. Witamina D wytwarzana jest w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego UV. W okresie 
jesienno-zimowym z powodu niewystarczającego nasłonecznienia witamina D nie jest syntetyzowana. W okresie letnim 
warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu witaminy D w organizmie jest codzienna, minimum 15-minutowa 
ekspozycja na słońce 18% powierzchni ciała (odsłonięte przedramiona i częściowo nogi) w godzinach 10.00-15.00. 
Stosowanie filtrów przeciwsłonecznych obniża syntezę skórną nawet o 99%. Wraz z wiekiem synteza skórna staje się 
mniej efektywna, a niska ekspozycja na światło słoneczne u osób starszych może dodatkowo utrudniać wytwarzanie 
witaminy D. Ze względu na niewystarczające ilości witaminy D zawarte w diecie oraz syntetyzowane w skórze, wskazane 
jest jej suplementowanie.Suplementacja witaminą D jest zalecana w Polsce przez cały rok (jeśli nie jest zapewniona 
odpowiednia synteza skórna witaminy D latem), a szczególnie w okresie od września do kwietnia.
Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Hitaxa Fast jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności. Hitaxa Fast (Desloratadinum) 
Dawka substancji czynnej: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny.
Postać farmaceutyczna: tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.
Hitaxa Fast Junior jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności. Hitaxa Fast Junior (Desloratadinum) 
Dawka substancji czynnej: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny.
Postać farmaceutyczna: tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.
Wskazania do stosowania: produkt Hitaxa Fast i Hitaxa Fast Junior jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych 
z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie 
podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.) lub pokrzywką.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. 
Opakowanie: zawiera 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A, Pieńków 149, 05-152 Czosnów.

®
Vita Buer  D3 1000 j.m., 60 kaps. - 16,95 zł

®
Vita Buer  D3 1000 j.m., 120 kaps. - 23,95 zł

895
zł

1065
zł

1895
zł 2595

zł

Hitaxa Fast

Hitaxa Fast Junior

2000 j.m. - 60 kaps.

2000 j.m. - 120 kaps.

NATURAGINUM BIOformuła 
Bogactwo ekstraktów roślinnych z żurawiny, pokrzywy i pietruszki, 
uzupełnione witaminą C i bakteriami kwasu mlekowego – w trosce o Twoje drogi moczowe!
Suplement diety. Ekstrakty z ziela pokrzywy oraz korzenia pietruszki zawarte w Naturaginum BIOformuła wykazują dobroczynne działanie 
na układ moczowy, naturalnie wspomagając funkcję wydalniczą nerek. Ziele pokrzywy dodatkowo wspomaga usuwanie wody z organizmu i sprzyja 
prawidłowemu przepływowi moczu. Naturaginum BIOformuła zawiera także witaminę C, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego. Unikalna receptura BIOformuła została zgłoszona do ochrony patentowej.
Przeznaczenie: Naturaginum BIOformuła to preparat przeznaczony dla osób dbających o zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego. 
Dzięki składowi bogatemu w wyciągi roślinne naturalnego pochodzenia (wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z korzenia pietruszki), może być stosowany 
w celu uzupełnienia diety w składniki pomagające utrzymać prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych.
Opakowanie: 30 kapsułek
Producent: ADAMED Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149,  05-152 Czosnów                                                                                                               OTC/038/03/16

Naturaginum 30 kaps.

Bioformuła

1999
zł
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1350
zł

2995
zł2095

zł

1365
zł 1885

zł

NOWOŚĆ

3995
zł

®Protefix  Dental ®Doppelherz  Aktiv®Doppelherz  Aktiv
Protect Aktiv-MenoNa oczy Forteżel do dziąseł - 10 ml 60 tabletek30 kapsułek

®Doppelherz  Aktiv ®Doppelherz  Aktiv
Na włosy + Biotyna Dla diabetyków + Morwa30 kapsułek 40 tabl.

®Iberogast płyn doustny 50 ml

Protefix Protect żel kojąco-regenerujący
10 ml
Zmniejsza bolesność i przyśpiesza gojenie w stanach zapalnych dziąseł i jamy ustnej, odleżynach 
poprotezowych, owrzodzeniach i aftach, obrzękach i krwawieniach dziąseł. 
Dodatkowo chroni błonę śluzową przed dalszymi urazami. 
Nie zaburza naturalnej flory bakteryjnej.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH Co&KG.

®Doppelherz aktiv  
Na oczy FORTE
teraz 12 mg luteiny                   
30 kapsułek      
(Suplement diety)

Zestaw o podwójnym działaniu:
·  zwiększona dawka luteiny (12 mg) 
  i zeaksantyna chronią siatkówkę oka 
·  borówka czernica (300 mg) oraz witaminy 
  A, C, E i cynk wspomagają mikrokrążenie 
  w gałce ocznej i usprawniają ostrość wzroku.  

Stosowanie: tylko 1 kapsułka dziennie! 
Sekret zdrowych oczu, Zobacz wyraźniej 
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH Co&KG.

®
Doppelherz aktiv  

®Aktiv -Meno                     
60  tabletek 
(Suplement diety)  

Ekonomiczne opakowanie: 
na 2 miesiące stosowania.

Najwyższa łączna dawka izoflawonów 
sojowych (50 mg) i  wapnia (500 mg); 
z dodatkiem witaminy D3 i witamin 
z grupy B - dla kobiet po 40 roku życia:
     * łagodzi objawy menopauzy, 
     * chroni układ kostny przed osłabieniem, 
     * wzmacnia układ nerwowy i krwionośny.
 
Stosowanie: tylko 1 tabletka  dziennie! 
Dojrzałość na TAK!
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH Co&KG.

®Doppelherz aktiv  
Na włosy + Biotyna 
 30 kapsułek (Suplement diety)
Najwyższa łączna dawka* biotyny (300 ug) 
i metioniny (160 mg) oraz cysteiny i skrzypu 
- dla wzmocnienia i regeneracji włosów 
oraz poprawy ich kondycji i wyglądu; opóźnia 
siwienie włosów. Preparat jest zalecany 
w szczególności dla włosów: przesuszonych, 
po zabiegach fryzjerskich, opalaniu, 
narażonych na chlorowaną wodę. 

Na 30 - 60 dni stosowania! 
*na rynku OTC (preparatów bez recepty)
MOCNE WŁOSY PEŁNE BLASKU 
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH Co&KG.

®
Doppelherz aktiv  
Dla diabetyków + Morwa
30 tabletek + 10 GRATIS
(Suplement diety) 

Wysoka dawka wyciągu z liści morwy 
(z 600 mg surowca) z kompletnym zestawem 
15 witamin i składników mineralnych 
(w tym: wit. D, magnez, selen i chrom):
- blokuje przyswajanie cukrów;
- pomaga w zachowaniu prawidłowej wagi 
   ciała i wspomaga odchudzanie; 
- wpływa na utrzymanie prawidłowego 
   poziomu cukru.

Dla osób odchudzających się i chorych 
na cukrzycę typu II.

Stosowanie: 1 tabletka dziennie 
Trzymaj poziom cukru - z morwą!
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH Co&KG.

®Iberogast  to lek 
na dolegliwości 
żołądkowo-jelitowe 
o wielokierunkowym działaniu!

®Iberogast  płyn doustny, 
produkt ziołowy.
Wskazania: leczenie zaburzeń 
czynnościowych związanych 
z motoryką przewodu pokarmowego, 
takich jak podrażnienia żołądka 
czy zespół jelita drażliwego 
(włączając w to dolegliwości 
skurczowe jamy brzusznej i jelit).  
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na którykolwiek ze składników leku. 
Dzieci poniżej 6 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. 
Pozwolenie nr 10487 wydane 
przez Prezesa URPLWMiPB. 
V3/03.2015/LR
IBR.K.04.2015.0015
1. Liu et al.; Neurogastroenterol Motil 2004; 16:, 759–764.



11Przed 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.

895
zł 1565

zł

1895
zł 1385

zł

Niemiecka dokładność
w niskiej cenie

085
zł 510

zł

695
zł

1 lizak 6 lizaków

TMGold Sylimaron  100 TMVenasid30 kaps. 30 kaps. Automotki lizaki - 6 szt.

Luteina Max-Complex ®Testomag30 tabl. 30 tabletek powl. Quick Vue test ciążowy - 1 szt.

OLIMP Gold Sylimaron 100™ to suplement diety w postaci kapsułek zawierający ekstrakt z nasion ostropestu 
plamistego (Silybum marianum L.), standaryzowanego na 80% zawartości sylimaryny.
Sylimaryna stanowi kompleks aktywnych flawonolignanów – sylibiny, sylidianiny, izosylibiny i sylikrystyny 
– pozyskiwanych z łupin nasiennych ostropestu plamistego, który, jak wskazują badania, korzystnie wpływa 
na utrzymanie prawidłowych funkcji wątroby, wspiera jej potencjał detoksykacyjny, a ponadto wspomaga procesy 
trawienia i oczyszczania organizmu. 
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie po posiłku. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody. 
Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

OLIMP VENASID™  Nogi lekkie jak piórko zawiera ekstrakt ruszczyka kolczastego, witaminę C oraz hesperydynę 
z owoców Citrus aurantium L. Składniki preparatu wspierają krążenie żylne, zmniejszają obrzęk, a także przynoszą ulgę 
i uczucie lekkości dla nóg. Ekstrakt ruszczyka wspiera krążenie żylne i funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz 
zmniejszanie obrzęku, przynosi ulgę i uczucie lekkości nóg. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, 
przez co zapewnia właściwe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, a także dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia.
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie po posiłku. 
Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories Sp. z o.o

Automotki Lizaki (6 szt.)
Suplement diety w postaci lizaków o smaku 
pomarańczowym przeznaczony dla dzieci powyżej 
3. roku życia. Zawiera połączenie ekstraktów 
z kłącza imbiru oraz mięty pieprzowej. Dodatkowo 
wzbogacony o witaminę C. Kłącze imbiru wykazuje 
działanie przeciwwymiotne. Mięta pieprzowa wspiera 
prawidłowe funkcje trawienne.  Składniki zawarte 
zmniejszają uczucie dyskomfortu (zawroty głowy, 
nudności, wymioty) podczas podróży samochodem, 
samolotem lub statkiem. Zawartość składników 
aktywnych w 1 lizaku: 30 mg  – ekstrakt z kłącza 
imbiru, 5 mg – ekstrakt z mięty pieprzowej, 
15 mg – witamina C
Wielkość opakowania: 
6 lizaków (masa netto 1 lizaka: 10 g)
Zalecana dzienna porcja: dzieci powyżej 3. roku 
życia do 3 lizaków dziennie.
Wyprodukowano w UE dla: MSFarma Sp. z o.o., 
ul. Sarmacka 10A/1, 02-972 Warszawa

Quick Vue – test ciążowy
Wygodny  – do samodzielnego wykonania o każdej porze dnia.
Wiarygodny  – dokładność odpowiada testowi laboratoryjnemu 
(99,9%).
Bardzo czuły  – wykrywa ciążę już od 6 dni po zapłodnieniu.
Szybki –  wynik pozytywny już po 1 minucie.
Prosty  – wystarczą 3 krople moczu. 
Test płytkowy Quick Vue jest szybkim, łatwym do zastosowania 
testem ciążowym. Pozwala stwierdzić obecność hormonu hCG 
w moczu już we wczesnym stadium ciąży. 
Prawidłowo przeprowadzony test daje wyniki porównywalne 
z testem laboratoryjnym (dokładność diagnostyczna wynosi 99,9%).
Test jest przeprowadzany poprzez umieszczenie trzech kropli 
moczu w polu diagnostycznym.
Test ma czułość 25mlU/mL hCG.
Zawartość: 1 test płytkowy z monoklonalnymi przeciwciałami 
anty hCG (hormon ciążowy). 
Producent: SERATEC Gesellschaft für Biotechnologie mbH, Ernst-Ruhstrat-Str. 5, 37079 Göttingen, Germany
Dystrybutor: MSFarma Sp. z o.o., ul. Sarmacka 10A / 1, 02-972 Warszawa

®
OLIMP Testomag  to preparat magnezowy dla mężczyzn uzupełniony 
o składniki wspierające funkcjonowanie męskiego organizmu – cynk, 
selen, witaminę B6 oraz ekstrakt Ashwagandhy KSM-66.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz syntezie 
białka. Podobnie jak wit. B6, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga także w utrzymaniu 
równowagi elektrolitowej, wspiera utrzymanie zdrowych kości. Cynk uczestniczy w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
testosteronu we krwi, selen natomiast przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy. 
Wysokiej jakości ekstrakt Ashwagandhy KSM-66 wspiera sprawność seksualną mężczyzn oraz pomaga utrzymać 
ruchliwość plemników, a także ich ilość. Dzięki swoim właściwościom adaptogennym, Ashwagandha wpływa pozytywnie 
na zdolność adaptacji w różnego rodzaju sytuacjach stresowych oraz dodaje energii. 
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie po posiłku. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody. 
Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

OLIMP Luteina max-complex
Podwójne wsparcie w trosce o Twoje oczy Aż 30 mg luteiny w 1 tabletce!
Suplement diety w postaci tabletek powlekanych zawierający kompozycję 
naturalnej luteiny i zeaksantyny oraz ekstraktu z owoców borówki czarnej.
Ekstrakt z owoców borówki czarnej zawierający antocyjanidyny korzystnie wpływa na wzrok poprzez właściwości 
antyoksydacyjne (dzięki czemu neutralizuje efekty działania wolnych rodników powstających w organizmie) oraz 
w wyniku dobroczynnego wpływu na naczynia krwionośne. Luteina jest naturalnym karotenoidem, występującym w  oku. 
Naturalnie największa jej koncentracja znajduje się w plamce żółtej, dodatkowo jest również rozproszona w całej 
siatkówce i soczewce. Plamka żółta siatkówki dzięki swojej specyficznej budowie umożliwia tzw. centralne widzenie oraz 
odpowiada za ostrość widzenia. 
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka w trakcie posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. 
Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Apetytki lizaki, 1 szt. - 0,85 zł
Apetytki lizaki, 6 szt. - 5,10 zł
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zł
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zł
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zł
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zł
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Magnez B6 Ginkgo PlusBetakaroten Sun Plus 60 tabletek 60 tabletek powl.30 kaps.

Hepavet ComplexMega KrzemMłody Jęczmień
Forte Slim

40 kapsułek60 tabletek powl.20 saszetek

Zalecana dzienna porcja: dorośli – 1 kapsułka dziennie. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić 
zdrowy tryb życia. Zawartość: 30 kapsułek Ostrzeżenie: Nie stosować -nadwrażliwość na składniki preparatu, dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią. 
Osoby palące papierosy przed zastosowaniem preparatów z beta-karotenem powinny skonsultować się z lekarzem. 
Producent: AVETPHARMA S.K.A www.avetpharma.pl

BETA KAROTEN SUN suplement diety został opracowany z myślą o osobach dorosłych, które 
pragną uzupełniać swoją codzienną dietę w beta karoten oraz witaminy C i E. 
BETA KAROTEN SUN suplement diety zawiera składniki, które pomagają zachować zdrową 
skórę, polecany osobom opalającym się. Beta karoten jest prekursorem witaminy A. 
Witamina A1 pomaga zachować zdrową skórę. Witamina C2 pomaga w prawidłowej produkcji 
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Witamina C i Witamina E 
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. 

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. 
Sposób stosowania: 2 tabletki dziennie Zawartość: 60 tabletek powlekanych  Producent: Avet Pharma, S.K.A

MAGNEZ B6 
suplement diety zawiera magnez w postaci 
dobrze przyswajalnego mleczanu magnezu i witaminę B6. Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 1 tabletka dziennie, po posiłku. Tabletkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej 

porcji do spożycia w ciągu dnia. Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. 
Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe mogą stosować 
produkt Gingko Plus suplement diety tylko po konsultacji z lekarzem.  Zawartość opakowania:  60 tabletek. Producent: Avet Pharma S.K.A

GINKGO PLUS
suplement diety 
wspiera utrzymanie 
pamięci i sprawności 
umysłowej. 
Zawiera standaryzowany ekstrakt 
z miłorzębu japońskiego. 
GINKGO PLUS suplement diety został opracowany z myślą 
o osobach dorosłych narażonych na codzienny wysiłek intelektualny oraz 
osobach starszych. GINKGO PLUS suplement diety zawiera standaryzowany 
wyciąg z miłorzębu, witaminę B6 oraz kwas pantotenowy.
Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego wspiera utrzymanie pamięci i prawidłowych 
funkcji poznawczych, korzystnie wpływa na układ krążenia.
Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 1 saszetka dziennie.  Jak przygotować do spożycia: zawartość saszetki wymieszaj z jogurtem naturalnym 
lub owocowym (opakowanie ok. 190 g), sokiem lub twoim ulubionym smoothie. Po zmieszaniu zjeść łyżeczką. Dla utrzymania prawidłowego stanu 
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Ostrzeżenie:  nie stosować -  nadwrażliwość na  składniki preparatu, 
dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią. Zawartość: 20 saszetek. Producent: Avet Pharma S.K.A        www.mlodyjeczmienslim.pl

MŁODY JĘCZMIEŃ FORTE SLIM 
suplement diety został opracowany z myślą o osobach 
dorosłych, które dbają o kontrolę masy ciała oraz 
prawidłowy poziom cukru we krwi. MŁODY JĘCZMIEŃ 
FORTE SLIM zawiera: ekstrakt z młodego jęczmienia 
w wysokiej dawce - 1000 mg w saszetce, skoncentrowany 
proszek ananasowy, fruktooligosacharydy, ekstrakt 
z morwy białej, ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy 
oraz chrom. Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy, 
który zawiera p-synefrynę, przyczynia się do kontroli
masy ciała, wspiera metabolizm tłuszczów i węglowo-
danów oraz rozkład tkanki tłuszczowej. Ekstrakt z liści 
morwy białej2 może przyczyniać się do utrzymania 
zrównoważonego metabolizmu węglowodanów
w organizmie człowieka. Chrom pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia 
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
makroskładników odżywczych. 
MŁODY JĘCZMIEŃ FORTE SLIM SASZETKI suplement 
diety jest źródłem błonnikapokarmowego, zawiera 
wysoką zawartość błonnika jabłkowego, owsianego oraz żytniego. 
Błonnik żytni pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu jelit. Aminokwas L-metionina stanowi materiał budulcowy włosa, musi być dostarczana do organizmu z pożywieniem. Biotyna, cynk i selen pomagają 

zachować zdrowe włosy. Cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie. Miedź jest niezbędna dla prawidłowej barwy (pigmentacji) włosów.
Sposób stosowania: 1 tabletka 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. Barwnik tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 
Zawartość: 60 tabletek powlekanych. Producent: Avet Pharma, S.K.A  www.megakrzem.pl

MEGA KRZEM z metioniną 
suplement diety zawiera ekstrakty roślinne o wysokiej 
zawartości krzemu oraz zestaw witamin i minerałów. 
MEGA KRZEM z metioniną suplement diety został opracowany 
z myślą o osobach dbających o urodę, a w szczególności dbających 
o włosy i paznokcie.  

Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 kapsułki dziennie, po posiłku. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną 
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.  Zawartość opakowania: 40 kapsułek. Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek 
ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.  Producent: Avet Pharma, S.K.A  

HEPAVET COMPLEX 
suplement diety zawiera cholinę, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, wyciąg 
z liści karczocha, lecytynę rzepakową oraz kompleks witamin. HEPAVET complex suplement diety 
został opracowany z myślą o osobach dbających o zdrowie wątroby.
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NOWOŚĆ

Sinulan Duo Forte, 30 tabl. - 34,50 zł

1195
zł

1765
zł

®Permen  King Pneumolan Sinulan Forte30 tabletek syrop 120 ml 30 tabletek powl.

®Permen  Repro Pneumolan Plus Sinulan Express Forte40 tabletek syrop 120 ml 15 ml

®Espumisan  Max 20 kaps.
®Dexak 10 tabletek powl.

®Anaftin  Baby żel 10 ml

®Dexak  SL 10 saszetek

® ®Permen  KING - Suplement diety. Tabletki Permen  KING  to kombinacja skutecznych substancji roślinnych wzbogacona o podwójną 
dawkę L-argininy. Substancja ta jest w organizmie prekursorem tlenku azotu, cząsteczki odpowiedzialnej za regulację krążenia krwi 
dzięki wpływowi na ściany naczyń krwionośnych. Ginsenozydy pomagają wywołać i wzmocnić erekcję, a ponadto dodają seksualnego 
wigoru. Zawarty w preparacie Tribulus terrestris wzmaga pożądanie seksualne. Składniki aktywne preparatu wspierają fizyczną 
i psychiczną wydajność męskiego organizmu w naturalny sposób. Permen® KING jest  zalecany do regularnego stosowania, a najlepsze 
efekty można zaobserwować po 6-8 tygodniach.
Działanie składników: Ginsenozydy pomagają wywołać i wzmocnić erekcję. Tribulus terrestris wyzwala pożądanie i dodaje seksualnego 
wigoru. Ginsenozydy wykazują korzystny wpływ na psychofizyczny stan mężczyzny.
Opakowanie: 30 tabletek 
Sposób użycia: Należy przyjmować 1-2 tabletki dziennie, a najlepsze efekty są odczuwane po 6-8 tygodniach stosowania.

®Permen  Repro - Suplement diety. Nowość! Specjalna kompozycja składników dla mężczyzn w celu wspomagania płodności (m.in. 
cynk, selen, storczyk męski) oraz witalności i energii (m.in. witania ospała, korzeń maca). Szczególnie polecana dla mężczyzn planujących 
powiększenie rodziny. Precyzyjnie dobrane składniki w odpowiednich ilościach przeznaczone są do regularnego stosowania.
Opakowanie, postać: 40 tabletek powlekanych
Sposób użycia: tabletkę należy połknąć i popić wodą. Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka.
Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska.

Pneumolan - Suplement diety
Pneumolan to preparat zawierający specjalnie 
wyselekcjonowaną kompozycję ekstraktów roślinnych, 
które synergistycznie wspomagają układ oddechowy 
(ze szczególnym uwzględnieniem nosa i zatok) u dzieci 
powyżej 3. roku życia. Tylko 1 raz dziennie! 
Sprawdzony i ceniony – już od kilku lat na rynku.
Skład:
1 łyżeczka (5 ml) zawiera: 
·  ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg  
·  ekstrakt z liści Andrographis paniculata 25 mg
·  ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 20 mg  
·  ekstrakt z korzenia goryczki żółtej 10 mg  
·  ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej 10 mg  
Opakowanie, postać: 120 ml, płyn doustny

Pneumolan Plus - Suplement diety
Pneumolan Plus to preparat zawierający dodatkowe 
ekstrakty roślinne, które wykazują korzystne, 
dwutorowe działanie nie tylko na funkcjonowanie 
górnych (nos i zatoki), ale i dolnych (oskrzela) dróg 
oddechowych u dzieci powyżej 6. roku życia. 
Wystarczy 1 raz dziennie! 
Skład:
1 łyżeczka (5 ml) zawiera: 
·  ekstrakt z ziela nasturcji większej 171,4 mg 
·  ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg  
·  ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego 48 mg 
·  ekstrakt z liści Andrographis paniculata 25 mg
·  ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 20 mg  
·  ekstrakt z korzenia goryczki żółtej 10 mg  
·  ekstrakt z kwiatu dziewanny 
drobnokwiatowej 10 mg 
·  witamina B6 1,4 mg
Opakowanie, postać: 120 ml, płyn doustny

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.
ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska.

Sinulan FORTE - Suplement diety 
Skład: 1 tabletka zawiera ekstrakt z korzenia goryczki 50 mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny 50 mg, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg, 
ekstrakt z ziela werbeny 50 mg, ekstrakt z liści Andrographis paniculata zawierający 98% andrografolidów. Zastosowanie: Sinulan Forte 
to suplement diety zawierający ekstrakty roślinne, które wykazują korzystne oddziaływanie na funkcjonowanie górnych dróg oddecho-
wych (liście Andrographis paniculata) i układu odpornościowego (kwiat bzu czarnego).

SINULAN EXPRESS FORTE - Wyrób medyczny w formie aerozolu do nosa
Działa objawowo i na przyczyny problemu: obkurcza naczynia błony śluzowej nosa, działa przeciwbólowo, działa przeciwzapalnie, 
przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie. Skład: glicerol, woda, hydroksypropyloceluloza, olejki eteryczne z: Eucalyptus globulus, Mentha 
piperita, Rosmarinus officinalis, Thymus satureioides

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Dexak, tabletki powlekane 25 mg SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka zawiera 25 mg deks-
ketoprofenu w postaci deksketoprofenu z trometamolem. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Białe, okrągłe, powlekane tabletki z linią dzielącą. Tabletki 
można dzielić na połowy.                                                                                                                                                                                               .
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Dexak SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda 
saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen 25 mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem. Subs-
tancje pomocnicze: Sacharoza 2,5g; POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Granulat do sporządzania roztworu doustnego, w kolorze żółtocytrynowym.       .
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np.  ostrego bólu mięś-
niowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów. PRZECIWWSKAZANIA: Nie wolno stosować produktu leczniczego Dexak i Dexak SL 
w następujących przypadkach:u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicy-
lowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki 
lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów 
w wywiadzie; u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym 
leczeniem NLPZ; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia 
z przewodu pokarmowego, owrzodzenia  lub perforacji ,u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne 
krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny Ł59 ml/min);
u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 punktów w skali Child'a – Pugh'a); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi 
zaburzeniami krzepnięcia krwi;u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów);
u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU: Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy, INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI 
POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00                                                                                    DEX_2015_C3_15, DEX_2015_C3_14

®
Nazwa handlowa: Anaftin  Baby Żel na ząbkowanie
Postać: bioadhezyjny żel doustny o bananowym smaku
Główne składniki aktywne: poliwinylopirolidon (PVP), 
aloes zwyczajny (Aloe barbadensis), hialuronian sodu, 
chlorek cetylpirydyny, kwas glicyryzynowy, szafran uprawny 
(Crocus sativus)
Opakowanie: tuba (z silikonową szczoteczką masująca dziąsła) 10 ml

®Zastosowanie: Anaftin  Baby Żel na ząbkowanie to bioadhezyjny żel doustny. Szybko tworzy 
niewidoczną warstwę chroniącą dziąsła przed uczuciem dyskomfortu i bólu. Jego naturalne składniki 
pomagają zmniejszyć ból i zaczerwienienie zmienionych miejsc. 
Aplikator wyposażony jest w sylikonowe wypustki, które łagodnie masują dziąsła, zmniejszając 

®
dyskomfort i objawy związane z ząbkowaniem. Anaftin  Baby Żel na ząbkowanie nie zawiera środków 
miejscowo znieczulających, leków, cukru, ani  parabenów. Nie zawiera alkoholu,
nie wywołuje uczucia pieczenia po nałożeniu. Ma przyjemny bananowy smak. 
Można stosować go tak często, jak to konieczne.
Dystrybutor: Berlin-Chemie AG ( Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy

®
Espumisan  MAX
140 mg, kapsułki miękkie
1 żelatynowa, miękka kapsułka zawiera 140 mg symetykonu.
Inne składniki wyrobu medycznego to: żelatyna, glicerol 85%, żółcień chinolinowa (E 104) i czerwony tlenek 
żelaza (E 172).

®
Espumisan  MAX jest dostępny w opakowaniach zawierających 20 kapsułek.

®
Espumisan  MAX to wyrób medyczny zawierający symetykon, substancję posiadającą właściwości zmniejszające 
powstawanie gazów.

®Espumisan  MAX stosuje się
- w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów 
w przewodzie pokarmowym np. wzdęć, ucisku i uczucia pełności
- w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych np. radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.
Dawka dobowa nie powinna przekraczać  5 kapsułek (co odpowiada 700 mg symetykonu).

®Nie należy stosować Espumisan  MAX  w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na symetykon lub którykolwiek 
z pozostałych składników Espumisan® MAX .

®Espumisan  MAX nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia.
Dystrybutor: Berlin-Chemie AG ( Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy

950
zł

®Dexak

1295
zł

7700
zł

2195
zł 2385

zł

3095
zł

30%

®Dexak  SL

®Permen  King

Pneumolan Pneumolan Plus

Sinulan Forte

3250
zł

Sinulan Express Forte

®Permen  Repro

RABAT
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1450
zł

190
zł 100

zł

1095
zł

2495
zł

Spirytus salicylowy
Woda utleniona

100 g

100 g

® DierolHialeye Free 0,2% 10 kapsułek / 10 saszetekkrople 10 ml

®Laktomag  B6 50 tabletekLutezan Omega 3 ®Vitaderol  Baby30 / 60 kaps. 90 kaps.

Hialeye Free 0,2%
Hialeye Free 0,2% jest sterylnym, nie zawierającym środków 
konserwujących, preparatem działającym na powierzchni 
rogówki oka. Zawierają wyłącznie naturalne substancje 
biologiczne. Może być stosowany ze wszystkimi typami 
soczewek kontaktowych.
Hialeye Free chroni, nawilża i powleka powierzchnię oka 
- w ten sposób przynosi długotrwałą ulgę
oczom wysuszonym w wyniku:
• zapalenia rogówki i spojówki (zespół Sjögrena)
• urazów rogówki, erozji, chirurgii rogówki
• używania soczewek kontaktowych
• zaburzeń hormonalnych, menopauzy
• klimatyzacji, wiatru, zimnego, suchego powietrza, kurzu, 
    dymu, zanieczyszczenia powietrza
• pracy przy ekranie komputera, długiej jazdy samochodem, 
    lotów długodystansowych
• pływania w chlorowanej wodzie
 1 kropla do oka 2-3 razy na dobę, według potrzeb. 
Dystrybutor:
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149, 
05-152 Czosnów
tel. 22 751 85 17 Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.

Syrop prawoslazowy 125 g - 2,80 zł    
Rivanol 100 ml - 1,95 zł

Skład: (1 tabletka): magnez 70 mg, witamina B6 5 mg; inne składniki leku: celuloza mikrokrystaliczna, stearynian 
magnezu, powidon, krzmeionka koloidalna, aspartam, aromat bananowy. Jest to lek doustny, mineralny.
Wskazania: Profilaktyka powikłań związanych z niedoborem magnezu i witaminy B6 oraz w uzupełnianiu stwierdzonych 
niedoborów. W stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach 
prowokujących stres, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśnie, arytmii serca.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, jeśli u pacjenta występuje: ciężka niewydolność 
wątroby, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, znaczne niedociśnienie tętnicze, zwolniona akcja serca poniżej 50 
uderzeń na minutę, myasthenia gravis, choroba Parkinsona leczona lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.
Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.

VitaDerol Baby + K vit. D400j.m., 40 kaps. twist-off - 18,65 zł
VitaDerol Forte dla dzieci i dorosłych, 60 kaps. - 8,95 zł

2295
zł

885
zł

1295
zł

3495
zł

30 kaps.

10 kaps.

10 sasz.

60 kaps.

LUTEZAN OMEGA 3
SUPLEMENT DIETY
zawiera specjalnie dobraną kompozycję karotenoidów 
(luteiny i zeaksantyny), witamin oraz minerałów ważnych 
dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku.
Skład:
•  Luteina, która jest naturalnym karotenoidem wchodzącym w skład barwnika plamki żółtej
•  Zeaksantyna, która jest naturalnym karotenoidem wchodzącym w skład barwnika plamki żółtej
•  Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z grupy OMEGA 3 (EPA i DHA) występujące w siatkówce oka. 
    Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje 
    w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie)
•  Witamina C, która pomaga w ochronie komórek  przed stresem oksydacyjnym i w regeneracji zredukowanej formy 
    witaminy E oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
•  Witamina E, która pomaga w ochronie  komórek przed niszczącym działaniem wolnych rodników tlenowych
•  Cynk pomagający w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Udowodniono, że cynk pomaga w utrzymaniu 
    prawidłowego widzenia
•  Selen wspierający antyoksydacyjne procesy w komórkach
•  Miedź, która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.
Przechowywanie: w temperaturze 15-25ºC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. 
Dystrybutor: Adamed Consumer Healthcare S.A. Pieńków 149, 05-152 Czosnów, tel. 22 751 85 17

®Dierol  
dla niemowląt, dzieci i dorosłych
Do stosowania w każdej biegunce (rotawirusowej, pasożytniczej, bakteryjnej, podróżnych).
Zapobiega biegunce podróżnych.
Dierol przyjmowany profilaktycznie przed podróżą oraz w trakcie całego pobytu zmniejsza ryzyko 
wystąpienia biegunki podróżnych. Dierol stosowany w biegunce skraca czas jej trwania nawet o 2 dni!
Polecany nawet w ciepłych krajach! Odporny na wysokie temperatury!
Zalecana dzienna porcja: 1 saszetka/kapsułka dziennie
Producent: Sequoia Sp. z o.o.

®VitaDerol Baby
Witamina D dla niemowląt i dzieci do codziennego stosowania od pierwszych dni życia
Krople wyciskane z kapsułki twist-off, 30 porcji
VitaDerol Baby zawiera 400 j.m. witaminy D w 1 kapsułce twist-off. 
Witamina D jest potrzebna do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, zapobiega krzywicy. 
Odgrywa również ważną rolę w budowaniu odporności.
Farmaceutyczna jakość (produkt wytwarzany zgodnie ze standardami GMP - dobra praktyka 
wytwarzania) - wysokiej jakości kapsułki  twist-off.                                                                               Bloz 7 : 8757001
Producent: Sequoia Sp. z o.o.
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9999
zł

9999
zł

9999
zł

2395
zł599

zł

2995
zł

Jantar z wyciągiem z bursztynu
mgiełka, odżywka, szamponAlcotest Multi testTest narkotykowy1 test 1 test1 test

Termometr KL80 Ciśnieniomierz KL300 Inhalator KL6001 szt. 1 szt. 1 szt.

Alkotest
Jednorazowy test do badania zawartości 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Test ma formę szklanej rurki z nasadkami 
zabezpieczającymi po obu stronach. 
Badanie polega na wdmuchaniu powietrza 
do rurki. Wynik odczytuje się przez 
porównaniu barwy substancji w rurce 
ze skalą barwną. Produkt certyfikowany.

Test narkotykowy ze śliny
Test narkotykowy ze śliny przeznaczony 
jest do jednoczesnego wykrywania 
w ślinie narkotyków: morfiny, heroiny,  
amfetaminy, marihuany, haszyszu 
i kokainy. Test należy stosować wówczas, 
gdy nie wiadomo dokładnie, który 
z narkotyków został użyty. Badanie 
polega na pobraniu próbki śliny przy 
pomocy specjalnego próbnika i pojemnika 
na próbkę, a następnie wprowadzeniu 
po 3 krople śliny do dwóch okrągłych 
okienek na płytce testowej.
Wynik testu w postaci barwnych prążków 
odczytuje się już po 10 minutach. 

Termometr elektroniczny KL 80
- bezdotykowy – 1 sekundowy pomiar
- pomiar temperatury czoła, przedmiotów
- podświetlany wyświetlacz
- alarm gorączki
- pamięć 10 wyników
- dwie skale pomiarowe – °C / °F
- automatyczne wyłączanie
- wskaźnik słabej baterii
- GWARANCJA 2 lata

Podmiot odpowiedzialny: STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

Ciśnieniomierz 
automatyczny KL 300
- wykrywanie nieregularności 
   bicia serca
- walidacja kliniczna ESH
- pamięć 2 x 120 pomiarów 
  dla dwóch użytkowników
- średnia z 3 ostatnich pomiarów
- obwód mankietu 22 – 42 cm
- etui
- GWARANCJA 2 lata

Podmiot odpowiedzialny: STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

Inhalator tłokowy KL 600
Zestaw zawiera: Inhalator, nebulizator, wężyk, 
maskę dla dorosłych i dla dzieci, ustni oraz filtry.
Opis:
- Dostarczenie mgiełki inhalacyjnej 
   do najgłębszych rejonów płuc
- Głośność < 60 dBA
- Prosta obsługa jednym przyciskiem
- MMAD 2,591 u,m
- Idealny dla dorosłych i dzieci
- Wysoka jakość wykonania
- Średnia wartość inhalacji > 0.3 ml/min
- Pojemność nebulizatora 5 ml
- 2 lata gwarancji

Podmiot odpowiedzialny: 
STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. 
SP. KOMANDYTOWA

Multi Test (Narkotykowy) 
- testy do wykrywania narkotyków 
w moczu Multi Test jest testem 
wieloparametrowym i składa się 
z 4 pasków testowych umieszczonych 
w jednej plastikowej obudowie. 
Każdy pasek odpowiada za wykrycie 
innego narkotyku: MOR - morfiny 
i heroiny, COC - kokainy, 
AMP - amfetaminy, THC - marihuany 
i haszyszu.
Oznaczenie powinno być wykonane 
z próbki świeżego moczu, zebranego 
do czystego i suchego pojemnika. 
Wynik odczytuje się, niezależnie 
dla każdego narkotyku, po 5 minutach 
od momentu zanurzenia panela pasków 
testowych w moczu.

Podmiot odpowiedzialny:
HYDREX DIAGNOSTICS Sp. z o.o. Sp. k.

JANTAR Mgiełka do włosów 200 ml - chroni włosy przed szkodliwym działaniem słońca i zanieczyszczeniem 
środowiska, nawilża, odżywia i ułatwia rozczesywanie aktywny wyciąg z bursztynu - naturalny filtr UV, Proteiny 
pszeniczne, Wyciąg z zielonej herbaty, d-pantenol.
JANTAR Odżywka z bursztynem, stymulująca i wzmacniająca 100 ml - hamuje wypadanie włosów, odżywia 

® ®i stymuluje ich wzrost, wzmacnia i pielęgnujeTrichogen , Polyplant Hair , aktywny biologicznie wyciąg 
z bursztynu oraz witaminy A, E, F i d-pantenol
JANTAR Szampon z wyciągiem z bursztynu i kompleksem witamin 330 ml - wzmacnia i wygładza włosy, 
zapobiega ich przetłuszczaniu wyciąg z bursztynu, kompleks witamin A, E, F, Inutec - naturalny prebiotyk.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

695
zł 1155

zł 798
zł

mgiełka odżywka szampon
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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. Ceny w oparciu o oferty producentów. 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, tel. 510 168 219. 

Reumo Terapia krem 
z imbirem 60 g - 15,95 zł 1595

zł

CycloDertamax - 29,85 zł
VenoDetramax - 20,95 zł

2985
zł

Detramax - 60 tabl.

1795
zł

200
zł

10 tabletek

350
zł

20 tabletek

Neuro Terapia Veno TerapiaPantenol pianka 150 ml

Reumo Terapia żel 75 g

Detramax
Cyclodetramax Venodetramax

60 tabl. powl.
®Floractin  elektrolity 5 / 20 sasz.

zapytaj 
w swojej aptece

Dostępne 
również 

w żelu

FLORACTIN ELEKTROLITY dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 
Zastosowanie: Floractin Elektrolity to doustny płyn nawadniający  o zmniejszonej osmolarności 
i składzie zgodnym z zaleceniami ESPGHAN przeznaczony dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych.
Jest przeznaczony w celu uzupełnienia płynów oraz składników mineralnych w przypadku zaburzeń 
równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia odwodnienia 
w przypadku biegunek o różnej etiologii, w tym biegunek podróżnych oraz wymiotów, 
np. spowodowanych problemami pokarmowymi lub wymiotów u kobiet ciężarnych. Warto o nim 
pamiętać także w trakcie upałów i podczas intensywnego wysiłku fizycznego.
Producent:  Novascon Pharmaceuticals  Sp. z o.o.

Nowy standard leczenia bólu….

NEURO TERAPIA żel 75 g
Bóle kręgosłupa
Wskazania: Leczenie, łagodzenie i zapobieganie 
między innymi: 
·  bólom  kręgosłupa,
·  neuralgiom (nerwobólom),
·  bólom w trakcie zmian 
  zwyrodnieniowych stawów.

REUMO TERAPIA żel 75 g
Przewlekłe bóle stawów i mięśni
Wskazania: Leczenie, łagodzenie i zapobieganie: 
·  bólom stawów w trakcie zmian zwyrodnieniowych, 
·  neuralgiom (nerwobólom),
·  bólom mięśni, także po przetrenowaniu.

VENO TERAPIA żel 75 g
Bolące i opuchnięte nogi
Wskazania: Leczenie, łagodzenie i zapobieganie 
dolegliwościom związanym między innymi z:
·  zaburzeniami mikro-cyrkulacji krwi w nogach,
·  opuchlizną nóg (tzw. ciężkie nogi),
·  krwiakami pourazowymi.

Podmiot odpowiedzialny:
NES PHARMA
www.nespharma.pl

985
zł

1085
zł

PANTENOL
Seria Pantenol to innowacyjne preparaty 
o silnym działaniu  regenerującym, które 
przynoszą szybkie złagodzenie podrażnień 
skóry po długotrwałej ekspozycji na słońcu 
lub w solarium oraz po lekkich oparzeniach. 
Wysokie stężenie d'panthenolu (10%) 
zapewnia szybkie i długotrwałe łagodzenie 
podrażnień po lekkich oparzeniach oraz 
wywołanych zbyt długą ekspozycją słoneczną.
Pianka do twarzy i ciała odbudowująco – naprawcza
Działanie: pianka łagodzi oparzenia słoneczne, chłodzi 
skórę oraz regeneruje otarcia naskórka i skaleczenia.
Składniki aktywne: D'panthenol (10%), sok z aloesu, Inutec.
Pianka do twarzy i ciała regenerująco – łagodząca
Działanie: pianka regeneruje oraz zmniejsza zaczerwienienia, 
podrażnienia oraz swędzenie wywołane oparzeniami.
Składniki aktywne: 10% d'panthenol, ekstrakt z nagietka, sok z aloesu, alantoina.
Kojąca pianka do twarzy i ciała dla dzieci
Działanie: pianka koi i regeneruje skórę po oparzeniach słonecznych i termicznych, 
uszkodzeniach naskórka oraz odparzeniach.
Składniki aktywne: 10% d'panthenolu, alantoina, inutec.
Podmiot odpowiedzialny: Instytut Dermokosmetyków Ideepharm Sp. z o.o.

480
zł1495

zł

5 saszetek20 saszetek


