SYSTANE® ULTRA krople do oczu 10 ml

20 / 40 tabl. dojelit.

SEZONOWE OFERTY
PRODUCENTÓW

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

MARZEC - KWIECIEŃ 2019

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

Oferta ważna od 01.03. do 30.04.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

ASPARAGINIAN EXTRA

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE

50 tabl.

20 saszetek

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

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

SANITY®

SANITY®

FAST & COMFORTABLE

PROFESSIONAL & FRIENDLY

1 szt.

1 szt.

Test ciążowy STREAM

Inhalator BABY

Test ciążowy STREAM FAST & COMFORTABLE
SZYBKI, STRUMIENIOWY,
BEZ ZBĘDNYCH PIPET I POJEMNIKÓW
Test ciążowy jest jakościową analizą szybkiej immunologii
będącą w stanie wykryć hormon zwany gonadotropiną
kosmówkową (hCG) w moczu.
W ten sposób możemy stwierdzić prawdopodobną ciążę, gdyż hormon ten nie znajduje się u kobiet nie będących w ciąży. Test wykorzystuje kombinację
przeciwciał, łącznie z przeciwciałami monoklonalnymi hCG, mogąc wybiórczo wykryć wysokie poziomy hCG. Test wykonujemy umieszczając końcówkę
absorpcyjną bezpośrednio w strumieniu moczu. Z uwagi na fakt, iż pierwszy mocz w ciągu dnia ma najwyższe stężenie, najlepszym momentem
na wykonanie testu są godziny poranne.
Wynik widoczny po 3 minutach. W zależności od stężenia hCG w moczu, wynik pozytywny można zauważyć po upływie 1 minuty.
Wysoka czułość: test można wykonywać od pierwszego dnia braku menstruacji.
Dokładność 99,9%.
Przewidziane zastosowanie: wczesne wykrycie ewentualnej ciąży.
Model: Midstream.
Zastosowanie: autodiagnoza.
Zawartość: każde opakowanie zawiera test i pochłaniacz wilgoci. Każde pudełko zawiera opakowanie oraz instrukcję obsługi.
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

ZDROWY LIZAK
MNIAM-MNIAM

Nie dotyczy leków refundowanych

DULCOBIS®

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

Inhalator ALERGIA STOP

1 szt.

NOWOŚĆ

1 szt.

NIE ZAWIERAJĄ CUKRU.
SŁODZONE SĄ FIŃSKIM KSYLITOLEM I STEWIĄ.
Pierwszy całkowicie NATURALNY LIZAK, bez cukru, który nie psuje zębów i wypełnia dzienne zapotrzebowanie na witaminę D. Zapomnij
o szkodliwych słodyczach, podaj swojemu dziecku Zdrowego Lizaka Mniam-Mniam – wyjątkowe, naturalne słodycze dla dzieci, wspierające
prawidłowy rozwój ich młodego organizmu. Naturalnie i skutecznie!
Zdrowy Lizak Mniam-Mniam to unikalne słodycze nie powodujące próchnicy u dzieci oraz uzupełniające dzienne zapotrzebowanie
na witaminę D. Dzięki zawartości witaminy D produkt zapewnia prawidłowe funkcjonowanie zębów i kości. A zawarta w lizaku witamina C
wzmacnia układ odpornościowy Twojego dziecka.
W skład naszego zdrowego lizaka dla dzieci wchodzi pozyskiwany z brzozy ksylitol, pozyskiwany z buraków izomalt, stewia, witamina D,
witamina C, naturalne suszone truskawki, naturalny kwasek cytrynowy, naturalny aromat truskawkowy oraz stearynian magnezu.
Smaki: truskawkowy, malinowy, cytrynowy, ananasowy.
Podmiot odpowiedzialny: STARPHARMA Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 23 piętro, 00-193 Warszawa

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

LEK NA BÓL
O DUŻYM NASILENIU
I GORĄCZKĘ

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

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

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

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

TANTUM VERDE®

spray 30 ml

TANTUM® FLU

KETONAL® ACTIVE

10 saszetek

10 / 20 kaps.

LINEX® FORTE
14 kaps.

1,2

®

®

TANTUM VERDE , 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle.
Wskazania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w: zakażeniach bakteryjnych i wirusowych,
zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.
Przeciwwskazania: Produkty lecznicze są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące
w ich skład.
Podmiot odpowiedzialny: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., 05-552 Łazy, ul. Podleśna 83.
OTC- produkty lecznicze wydawane bez recepty.

VIGANTOLETTEN® MAX

®

Tantum Flu o smaku cytrynowym, Tantum Flu o smaku pomarańczowym, 600 mg + 10 mg (Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum),
proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce.
Wskazania: do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat w celu łagodzenia objawów przeziębienia i grypy, w tym dolegliwości bólowych
(m.in. bólu gardła i głowy), obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa oraz w celu obniżenia temperatury.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia
czynności układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy oraz w ciągu 2 tygodni
po ich odstawieniu, jednoczesne stosowanie innych leków sympatykomimetycznych, uwzględniając leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i oczu.
Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska Sp. z.o.o.
OTC- produkty lecznicze wydawane bez recepty.

VIGANTOLETTEN® 1000 90 tabl.

Siła BEZ RECEPTY
®
Ketonal Active, 20 kapsułek
Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu
oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej.
Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego
do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe,
kostno-stawowe, ból głowy.
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony
śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu
acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji
anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna
choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu
pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby.
Postać: kapsułki twarde, 50mg
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl
Sygnatura: KETO/014/01-2018

1

2

McCormack K. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and spinal nociceptive processing. Pain. 1994 Oct;59(1):9-43.
Halina Pilonis H. Ketonal bez recepty. To dobry pomysł?, http://www.medonet.pl/zdrowie,ketonal-bedzie-mozna-kupic-bez-recepty,artykul,1723276.html, dostęp z dnia 30.06.2017

ACC® OPTIMA 10 tabl. musujących

LINEX® FORTE suplement diety
LINEX® FORTE - TWOJE DOBRE BAKTERIE
LINEX® FORTE UZUPEŁNIA MIKRO FLORĘ JELITOWĄ:
• PODCZAS I PO ANTYBIOTYKOTERAPII
• PO BIEGUNCE
• PODCZAS PODRÓŻY
• PRZY ZMIANIE DIETY*
*opakowanie zewnętrzne produktu Linex Forte.
Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa

LINE/029/06-2018

HERPEX® krem 2 g

60 kaps. / 120 kaps.

WITAMINA D
dla całej rodziny

Vig/2016/11/BM/35

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

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

PROCTO-GLYVENOL®

czopki 10 szt., krem 30 g

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

BIOTYNA FORTE

MŁODY JĘCZMIEŃ FORTE SLIM

60 tabl. powl.

60 tabletek

BIOTYNA FORTE 2,5mg suplement diety
60 tabletek powlekanych
Dbam o włosy1,2,3
BIOTYNA FORTE 2,5mg suplement diety został opracowany dla osób dorosłych dbających o zdrowe włosy1,2,3. Biotyna pomaga zachować
zdrowe włosy1. Biotyna jest niezbędnym składnikiem do prawidłowego wzrostu włosów. Ponadto pomaga zachować zdrową skórę. Cynk
pomaga zachować zdrowe włosy2 oraz paznokcie. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej barwy (pigmentacji) włosów3.
Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, glukonian cynku (cynk), substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, siarczan miedzi (II)(miedź), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-biotyna (biotyna), substancja
przeciwzbrylająca – talk, substancja wiążąca – sorbitol, emulgator – lecytyna rzepakowa, barwnik – dwutlenek tytanu.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może
być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.

MŁODY JĘCZMIEŃ FORTE SLIM suplement diety został opracowany z myślą o osobach dorosłych, które dbają o kontrolę masy ciała.
Ekstrakt z młodego jęczmienia przyczynia się do ochrony antyoksydacyjnej komórek i tkanek organizmu.
Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy przyczynia się do kontroli masy ciała, wspiera metabolizm tłuszczów i węglowodanów oraz rozkład
tkanki tłuszczowej.

Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 1 tabletka do ssania dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zawartość opakowania: 60 tabletek
do ssania. Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii – na brzegu blistra i na boku opakowania. Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25˚C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić przed światłem. Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania
preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Producent: Avet Pharma S.K.A

Zalecana dzienna porcja: dorośli 1 do 2 tabletek dziennie, w trakcie posiłku. Maksymalnie dwie tabletki dziennie. Tabletkę należy popić wodą. Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Ważne informacje: nie stosować - nadwrażliwość lub uczulenie na składniki preparatu, dzieci, kobiety w ciąży
i karmiące piersią, osoby leczone na nadciśnienie. Zawartość: 60 tabletek powlekanych. Producent: Avet Pharma S.K.A

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

ACC® Optima tabletki musujące
ACC®. Szybki sposób na kaszel!*
Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie
u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Skład: 1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa
Sygnatura: ACC OTC/011/01-2019
*E. Blicharska, Acetylocysteina – mukolityk bez tajemnic, Świat Farmacji 2010, XI

ALTABACTIN maść 20 g

®

HERPEX
Wskazania: Miejscowe leczenie zakażeń skóry (opryszczki warg i narządów płciowych),
wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej H.simplex typu 1 i 2.
Przeciwskazania: Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy
lub na substancje pomocnicze leku.
Skład: 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa
Sygnatura: HERP/001/01-2019

ALTACET®
żel 75 g

Altabactin, maść 20g
Altabactin. Specjalista od ran!
Wskazania: lek do miejscowego leczenia bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (jak np. zakażone niewielkie rany, zakażenie skóry
w przebiegu odmrożeń i oparzeń). Przeciwwskazania: nie stosować: na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry i długotrwale
(ryzyko nefrotoksycznego i ototoksycznego działania neomycyny, włącznie z utratą słuchu); w ciężkich zaburzeniach czynności serca lub nerek;
u pacjentów z istniejącym wcześniej uszkodzeniem słuchu (przedsionka lub ślimaka); do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji
błony bębenkowej; do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia.
Skład: 1 g maści zawiera 250 IU bacytracyny (w postaci bacytracyny cynkowej) i 5 mg neomycyny (w postaci neomycyny siarczanu) oraz lanolinę.
Postać: maść, tubka 20 g.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa
Sygnatura: BACT/003/01-2019

FLONIDAN® CONTROL 10 tabletek

Flonidan® Control. Alergia pod kontrolą.*
Wskazania: Leczenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, leczenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Skład: Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa
Sygnatura: FLOC/001/01-2019
*ChPL Flonidan Control

ALTACET® Żel. Sprawdzony specjalista od urazów!¹
Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych
i spowodowanych oparzeniami I°.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną
lub zakażoną skórę, na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat.
Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.
Postać: żel, tuba 75 g.
Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa. Sygnatura: ALTA/012/01-2018
¹Lek dostępny na rynku od 1962 r., na podstawie ChPL Altacet® Tabletki.

PERSEN® FORTE

20 kapsułek

PERSEN® FORTE. Siła leku. Siła spokoju.
• Uspokaja w stanach napięcia nerwowego*
• Łagodzi codzienny stres*
Wskazania: do stosowania w określonych wskazaniach
wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.
Lek roślinny o działaniu uspokajającym, stosowany
tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego
i trudnościach w zasypianiu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne,
mentol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Skład: suche wyciągi z korzenia kozłka lekarskiego (Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum), liści melisy (Melissae folii extractum siccum),
liści mięty (Menthae piperitae folii extractum siccum); każda kapsułka zawiera 85,5 mg laktozy jednowodnej.
Podmiot odpowiedzialny: Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd. Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
SGN 3000 San Gwann, Malta.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
*ChPL Persen Forte
Sygnatura: PER/05/11/2018

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

IGASTRIK

20 ml / 50 ml

DETRAMAX

60 tabletek

GALVENOX ŻEL

50 g

THERM LINE®
FORTE
60 kapsułek

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

AMERTIL® BIO 10 tabl. powl.

®

DETRAMAX suplement diety
Zastosowanie: Detramax to suplement diety, który dzięki starannie dobranym składnikom wspiera mikrokrążenie żylne i wspomaga
zmniejszenie uczucia ciężkich nóg (ekstrakt z liści winorośli właściwej) oraz wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych poprzez wspomaganie produkcji kolagenu (witamina C).
Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki powlekane): Zmikronizowana frakcja flawonoidowa (w tym: diosmina 90%
i hesperydyna 10%) – 445 mg, ekstrakt z liści winorośli właściwej – 168 mg, ekstrakt z pestek winogron (w tym: proantocyjanidyny 95%)
– 158 mg, witamina C – 80 mg.
Dostępne opakowania: 60 tabletek powlekanych
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

GALVENOX żel
Postać: Żel
Wielkość: 50 gram
Galvenox żel to kosmetyk do pielęgnacji skóry dla osób ze skłonnością
do zasinień i pajączków naczyniowych, zmian żylakowych i obrzęków.
Działanie aż 5 aktywnych składników: dobezylanu wapnia, wyciągu
z kasztanowca, soku z aloesu i pantenolu wpływa na poprawę ogólnej
kondycji i estetyki kończyn dolnych, a zawartość czynnika chłodzącego
przynosi natychmiastowe uczucie ulgi. Preparat redukuje zasinienia
oraz pajączki naczyniowe, zmniejsza obrzęki, regeneruję i pielęgnuje skórę nóg.
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wrocław Polska.

Therm Line forte to suplement diety w kapsułkach zawierający
zaawansowany kompleks składników aktywnych - Thermo Blend.
Składniki zawarte w Thermo Blend, takie jak zielona herbata
i kapsaicyna z ekstraktu pieprzu kajeńskiego wzmagają procesy
termogenezy. Dodatek chromu pozwala utrzymać prawidłowy
metabolizm makroskładników pokarmowych, m. in. węglowodanów
i tłuszczów, z których przemiany tłuszczów dodatkowo wspierane
są przez ekstrakt gorzkiej pomarańczy. Ponadto chrom uczestniczy
w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
®
Wszystko to sprawia, że Therm Line forte jest idealną propozycją
dla osób odchudzających się.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

GINKOFAR® FORTE

FEMUDAR PLUS®

SLIMWOW!™

60 tabl. powl.

120 tabletek

30 kapsułek

NOWOŚĆ
®

Amertil Bio
10 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum).
®
Wskazania: Amertil Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym
alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci
w wieku 6 lat i starszych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować \
tego produktu leczniczego.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

AMOLOWE® NA GARDŁO 16 past.

Ginkofar® Forte: Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg Ginkgo bilobae folium extractum siccum
- suchego wyciągu z Ginkgo biloba L. folium (liść miłorzębu).
Wskazania: Ginkofar® Forte stosuje się: w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności
umysłowej związane z wiekiem), w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Femudar Plus, suplement diety, 120 kapsułek
ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD SWOIM CIAŁEM!
Nr BLOZ: 487 2451
Skład: 150 mg ekstraktu z pestek dyni
(Cucurbita Pepo L.), 50 mg ekstraktu z owoców
żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium Macrocarpon L.),
17,5 mg ekstraktu z nasion soi (Glycine max Merr.) oraz substancje pomocnicze.
Wskazanie: produkt odgrywa wspomagającą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowego.
Przeznaczenie: dla dorosłych kobiet, które chcą utrzymać właściwe funkcjonowania pęcherza moczowego oraz prawidłowy przepływ moczu.
Dawkowanie: 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijając szklanką wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Ostrzeżenia: nie należy stosować produktu w okresie ciąży i karmienia piersią oraz w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników
preparatu. Przechowywanie: w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Wyprodukowany: w Polsce dla Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. www.femudarplus.pl

CONTROLOC® Control

DIOSMINA COLFARM MAX

14 tabletek

60 tabletek

SlimWOW!™ - Suplement diety w kapsułkach, zawierający
unikalną kompozycję standaryzowanych ekstraktów roślinnych,
które w połączeniu z dodatkiem kofeiny i chromu stanowią
propozycję dla osób dążących do redukcji masy ciała.
Składniki zawarte w preparacie* wspomagają kontrolę masy ciała,
pomagają regulować metabolizm oraz wspomagają termogenezę.
Przeznaczenie: dla osób dorosłych, dążących do redukcji wagi ciała, odchudzających się.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
*Ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej standaryzowany na 10% zawartość forskoliny wspomaga kontrolę masy ciała oraz pomaga regulować metabolizm i usuwanie tłuszczu.
**Ekstrakt Garcinia cambogia zawiera kwas hydroksycytrynowy (HCA), który hamuje syntezę tłuszczów i ich gromadzenie w organizmie. Ekstrakt pieprzu kajeńskiego będący źródłem
kapsaicyny wspomaga termogenezę. Kofeina pomaga zwiększyć czujność i poprawia koncentrację w okresie redukcji masy ciała. Ekstrakt pieprzu czarnego ułatwia wchłanianie
składników odżywczych, wspomaga funkcje trawienne oraz zwiększa skuteczność innych ziołowych składników. Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

GOLD-VIT® D3 2000

120 tabletek

®

AMOLOWE® NA GARDŁO suplement diety. Ziołowe pastylki do ssania.
Zastosowanie: Receptura wprost z natury – prawoślaz, tymianek i mentol, które naturalnie nawilżają, osłaniają i łagodzą gardło, krtań
i struny głosowe.Pastylki do ssania zawierają ekstrakty z prawoślazu i tymianku oraz mentol o właściwościach łagodzących przesuszone,
podrażnione gardło, nawilżających i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie prawidłowej emisji głosu i ułatwia przełykanie.
Pastylki są szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym oraz osobom z podrażnieniem śluzówki gardła i górnych dróg oddechowych
przebywającym w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, narażonym na dym papierosowy oraz zmiany temperatur, a także
szczególnie dbającym o głos.
Składniki zalecanej dziennej porcji:
- Ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris) – 60 mg (zawartość w 1 pastylce)
- Ekstrakt z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis) – 50 mg (zawartość w 1 pastylce)
- Mentol – 2, 5 mg (zawartość w 1 pastylce)
Zalecane spożycie 1 do 4 pastylek dziennie, ssać do rozpuszczenia.
Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

WITAMUSKI
60 tabletek do ssania

CONTROLOC Control 20 mg
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 na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV,
których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem jest
przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH., Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.

CALCINEFF

Diosmina Colfarm Max zawiera zmikronizowaną diosminę.
Diosmina Colfarm Max zwiększa napięcie naczyń żylnych
oraz działa ochronnie na naczynia.
Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę naczyń
chłonnych i przepływ limfy. Lek wpływa na mikrokrążenie,
zmniejszając przepuszczalność małych naczyń
krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne,
zastój w mikrokrążeniu.
Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.
Substancja czynna: Jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy (Diosminum).
Wskazania: W leczeniu objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego kończyn dolnych: uczucie
ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze nóg, pajączki naczyniowe. W leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych
z żylakami odbytu.
Przeciwwskazania: Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.
Pozwolenie: 24246

NOWOŚĆ
®

Gold-Vit D3 2000, suplement diety
MAŁA TABLETKA, ŁATWE POŁYKANIE
Wysokiej jakości witamina D w rodzinnym, ekonomicznym opakowaniu. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
jak również przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina D pomaga także w prawidłowym wchłanianiu
i wykorzystywaniu wapnia oraz fosforu.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

120 tabletek

- węglan wapnia 1000 mg w tabletkach
- opakowanie 120 tabletek
- podzielna tabletka
- promocyjna cena
- polski produkt na kieszeń
- więcej na: www.calcinef.pl
Producent: Labor Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o.
(dawniej Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy Labor)
ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

* Hitaxa Fast jest lekiem przeciwalergicznym nie wywołującym senności. Zgodnie z CHPL w kontrolowanych badaniach klinicznych po podaniu zalecanej dawki 5 mg na dobę, senność występowała nie częściej niż w grupie
placebo (pkt. 5.1 CHPL). Po wprowadzeniu produktu do obrotu bardzo rzadko obserwowano senność (pkt. 4.8 CHPL – działania niepożądane).
.

WITAMUSKOWE PRODUKTY
Każde opakowanie WITAMUSKÓW to 60 lekko musujących w ustach
tabletek do ssania o smaku owocowym. Ich skład został tak
opracowany, by uzupełnić dietę dzieci o składniki odżywcze:
kompleks witamin B, witaminy A, C, D i E oraz wapń.
Zastosowane barwniki i środki słodzące są pochodzenia naturalnego.
Dokładne informacje o produkcie oraz atrakcyjne zabawy edukacyjne
dla swojego dziecka znajdziesz na stronie www.witamuski.pl.
Producent: Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o.
(dawniej Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor)
ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

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.

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Hitaxa fast (Desloratadinum); Hitaxa Fast junior (Desloratadinum). Dawka substancji czynnej: Hitaxa Fast: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie
ustnej zawiera 5 mg desloratadyny; Hitaxa Fast junior: każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny. Postać farmaceutyczna: Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej. Wskazania
do stosowania: Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior są wskazane w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Przeciwwskazania: Produkty Hitaxa Fast,
Hitaxa Fast junior: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę. Opakowanie: Produkty Hitaxa Fast, Hitaxa Fast junior: 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie
ustnej. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów.

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

BODYMAX® PLUS

30 tabletek

BODYMAX® 50+

30 tabletek

CLARITINE®
ALLERGY

SCHOLL
PREPARAT NA GRZYBICĘ
PAZNOKCI

7 tabletek

3,8 ml

BODYMAX® PLUS
Suplement diety Bodymax® Plus został stworzony dla osób, które prowadzą aktywny, intensywny tryb życia i odczuwają zmęczenie fizyczne
i psychiczne. Preparat łączy siłę wyciągu z żeń-szenia z bogatym kompleksem witamin i minerałów. Unikalny skład preparatu został
opracowany przez skandynawskich specjalistów, a wyciąg z żeń-szenia GGE® Bodymax® został dokładnie przebadany i udokumentowany.
SUPLEMENT DIETY BODYMAX® PLUS ZAWIERA:
Wysokiej jakości standaryzowany wyciąg z korzenia żeń-szenia GGE® Bodymax®. Żeń-szeń, zwany również „korzeniem życia”, zmniejsza
zmęczenie i z każdym dniem przywraca energię, wspomaga sprawność fizyczną i umysłową oraz naturalne siły obronne organizmu. Ten
naturalny składnik wzmacniający znany jest w Azji od ponad 1000 lat. Wyciąg z żeń-szenia GGE® Bodymax® pozyskiwany jest z 3-5-letnich
korzeni żeń-szenia zbieranych ręcznie w górskich rejonach Chin. Jego działanie zostało dokładnie przebadane i udokumentowane.
Bogaty zestaw witamin i minerałów dostosowany do potrzeb osób aktywnych fizycznie, zawiera m.in. magnez, niacynę oraz witaminy B6,
B12, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A.

DIP HOT

rozgrzewający krem 67 g

BODYMAX® 50+
Suplement diety Bodymax 50+ został stworzony, ponieważ zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze zmienia się wraz z wiekiem.
Preparat został opracowany specjalnie dla osób po 50. roku życia, które chcą być aktywne, witalne i cieszyć się życiem. Preparat polecany
jest także w stanach zmęczenia, przy problemach z koncentracją i w tresie.
SUPLEMENT DIETY BODYMAX 50+ ZAWIERA:
Wysokiej jakości standaryzowany wyciąg z korzenia żeń-szenia GGE® Bodymax. Żeń-szeń, zwany również „korzeniem życia”, zmniejsza
zmęczenie i z każdym dniem przywraca energię, wspomaga sprawność fizyczną i umysłową oraz naturalne siły obronne organizmu. Ten
naturalny składnik wzmacniający znany jest w Azji od ponad 1000 lat. Wyciąg z żeń-szenia GGE® Bodymax pozyskiwany jest z 3-5-letnich
korzeni żeń-szenia zbieranych ręcznie w górskich rejonach Chin. Jego działanie zostało dokładnie przebadane i udokumentowane.
Zestaw witamin i minerałów m.in. magnez, niacynę i ryboflawinę, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia oraz
witaminę D3, kwas foliowy i witaminę C, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.
Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A.

DIP RILIF

żel chłodzący 50 g / 100 g

Claritine Allergy, tabletki.
1 tabletka zawiera 10 mg Loratadinum (loratadyny).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.
Wskazania: objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL.
Nie stosować w okresie ciąży.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl
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Plusssz MAGNEZ
Plusssz MAGNEZ

FORTE 20 tabl. mus.
SKURCZ 20 tabl. mus.

EFEKTY WIDOCZNE JUŻ PO 2 TYGODNIACH
Scholl Preparat przeciw grzybicy paznokci 3,8 ml
• Efekty widoczne już po dwóch tygodniach
• Skutecznie pozbywa się grzybicy paznokci
• Zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji oraz nawrotom zakażenia
• Niszczy 99,9% grzybów powodujących grzybicę paznokci
• Działanie potwierdzone w badaniach in-vitro
Dystrybutor: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Plusssz
Minerały + Multiwitamina
24 tabl. mus.

KREM PRZECIWBÓLOWY ROZGRZEWAJĄCY, 67 g
Dip HOT rozgrzewający.
Skład, postać i dawka substancji czynnej: produkt złożony - krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu,
19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego.
Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej:
pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go
roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Lek wydawany bez recepty.
Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200,
faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl [10.2018]

Doppelherz® aktiv

ŻEL PRZECIWBÓLOWY CHŁODZĄCY, 50g i 100g
Dip Rilif (Ibuprofenum, Mentholum).
Skład, postać i dawka substancji czynnej: Żel, 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.
Wskazania: Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi
i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago (postrzał), bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach. Ból i obrzęk wskutek
uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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 [10.2018]

Doppelherz® aktiv

NA PROSTATĘ FORTE

VITAL TONIK

30 kapsułek

750 ml / 1000 ml

Na prostatę Forte
Najwyższa dawka wyciągu z palmy sabalowej*
Doppelherz aktiv Na prostatę Forte zawiera najwyższą łączną dawką
wyciągów z palmy sabalowej, korzenia pokrzywy* oraz nasion dyni,
które wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty i dróg moczowych.
Kompleksowy zestaw składników korzystnie wpływa na jakość życia
każdego mężczyzny po 40. roku życia.
Suplement diety.
*Najwyższa dawka łączna 2 wyciągów na rynku preparatów
na prostatę (wg IMS Health 09/2014).
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma

Doppelherz aktiv Vital Tonik
Wsparcie sił witalnych organizmu
Doppelherz aktiv Vital Tonik to preparat wzmacniająco-tonizujący
polecany dla osób, które chcą zadbać o swoje serce, w tym:
narażonych na stres, mało aktywnych fizycznie, w sile wieku.
Produkt zawiera wyciągi roślinne, które wspomagają pracę serca
i układ krążenia (głóg), dodatkowo działają relaksująco (melisa).
Wzbogacony o witaminy z grupy B, witaminę C, żelazo oraz koncentrat
z czerwonego wina i standaryzowany wyciąg ze skórek winogron.
Nie zawiera alkoholu. Suplement diety.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma

CALCIUM C® z cynkiem

CALCIUM C® z witaminą D

MAX ODPORNOŚĆ

MAX ODPORNOŚĆ

12 tabletek mus.

12 tabletek mus.

Calcium C® z cynkiem
Suplement diety
Pierwsze w Polsce1 unikalne połącznie 3 składników
dla MAXymalnej odporności:
· Wapń
· Cynk
· Witamina C
12 tabletek musujących
1
Calcium C® wprowadzone w 1994 roku do obrotu
jako pierwsze w Polsce. Dane IMS 06/2017.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź

Calcium C® z witaminą D
Suplement diety
Pierwsze w Polsce1 unikalne połącznie 3 składników
dla MAXymalnej odporności:
· Wapń
· Witamina D
· Witamina C
12 tabletek musujących
1
Calcium C® wprowadzone w 1994 roku do obrotu
jako pierwsze w Polsce. Dane IMS 06/2017.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź

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.

Plusssz Mg Forte to preparat zawierający 100% dziennej porcji magnezu
(375mg jonów magnezu) i witaminy B6 (1,4mg) w postaci tabletek musujących,
który doskonale uzupełnia codzienną diete i zapewnia odpowiedni poziom
magnezu w organizmie.
Magnez i witamina B6 są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
ukł. nerwowego, zmniejszają uczucie znużenia i zmęczenia organizmu.
Magnez dodatkowo pozwala zachować prawidłową równowagę elektrolitową
oraz wspomaga prawidłową pracę mięśni. Przyczynia się utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego, regulując poziom energii w organizmie.
Plusssz Mg Forte zalecany jest
- osobom pijącym kawę i mocną herbatę
- przy wzmożonym wysiłku fizycznym i umysłowym
- w stanach ciągłego zmęczenia i stresu
- przy diecie ubogiej w składniki zawierające magnez
- osobom mającym wyraźne objawy niedoboru : skurcze łydek, drgania.
Dawkowanie : 1 x dziennie
Plusssz Mg Skurcz to preparat zawierający wyłącznie organiczne sole magnezu,
dzięki czemu zapewnia optymalne przyswajanie tego pierwiastka przez organizm.
Plusssz Mg Skurcz dodatkowo zawiera 300mg potasu oraz kompleks witamin z grupy B,
który zapewnia 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę B1, B3, B6 i B12
Polecany dla osób :
- odczuwających zmęczenie i znużenie
- aktywnych fizycznie i umysłowo
- przy diecie ubogiej w bogate źródło magnezu
Dawkowanie: zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie
Podmiot odpowiedzialny: Polski lek SA

LACIDAR®

20 tabl.

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

DICLOTICA®

żel 100 g

Diclotica
10 mg/g, żel
Diclofenacum natricum
Lek Diclotica zawiera substancję czynną diklofenak sodowy, który posiada działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. Bankowa 4, 44-100 Gliwice.

Plusssz Minerały + Multiwitamina, 24 tabletki musujące
Każda tabletka Plusssz Minerały + Multiwitamina zawiera zbilansowany kompleks:
wapnia, magnezu, cynku, selenu i miedzi uzupełniając codzienną dietę
w te najistotniejsze dla prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastki.
Magnez działa uspokajająco, poprawia samopoczucie i redukuje stres.
Selen, cynk i miedź wspomagają układ odpornościowy oraz korzystnie wpływają
na ochronę antyoksydacyjną. Plusssz multiwitamina + minerały polecany jest
szczególnie osobom narażonym na utratę minerałów spowodowaną stresem
lub niewłaściwą dietą.
Dodatkowy kompleks 10 najważniejszych witamin w dawce 100% dziennego
zapotrzebowania, uzupełnia niedobory witamin w organizmie. Witaminy B6 i B12
zmniejszają uczucie zmęczenia, witamina C wzmacnia odporność a tiamina
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem antyoksydacyjnym.
Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminy i minerały.
Zalecane spożycie: zaleca się spożywać jedną tabletkę dziennie.
Podmiot odpowiedzialny: Polski lek SA

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

Na wątrobę.
®
Sylimarol 35 mg, tabletka drażowana. Substancja czynna: 50 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum
siccum, 20-34:1).
®
Sylimarol 70 mg, tabletka drażowana. Substancja czynna: 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum
siccum, 20-34:1).
Wskazania do stosowania: Wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych
m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.
Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. Nie przeprowadzono badań
odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12. roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu

SPUMAX WZDĘCIA

30 kapsułek

Spumax wzdęcia
Wyrób medyczny
Kapsułki miękkie, żelatynowe
Wyrób medyczny Spumax wzdęcia jest stosowany w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym
gromadzeniem się gazów, takich jak wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność czynnościowa oraz w łagodzeniu objawów
bólowych spowodowanych skurczem w dolnej części brzucha, bóle spowodowane gazami pooperacyjnymi oraz w zespole jelita
drażliwego, a także w celu przygotowania do badań diagnostycznych, np. badań radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. Bankowa 4, 44-100 Gliwice.

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

