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

®MUCOSOLVAN , Ambroxoli hydrochloridum: 30 mg/5 ml - syrop, 30 mg - tabletki, 15 mg - pastylki miękkie.
®

MUCOSOLVAN  MAX, Ambroxoli hydrochloridum: 75 mg - kapsułki
Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania 
śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Dziedziczna, rzadko występująca nietolerancja którejkolwiek z substancji pomocniczych. 
Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 
D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy.                                                                                    MCS/35/09/2015    MCS/36/09/2015

®
Mucotussin , Dextromethorphani hydrobromidum, 10 mg/5 ml, syrop. 
Wskazania do stosowania: Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej w objawowym leczeniu 
drażniącego kaszlu (nieproduktywnego, suchego kaszlu). 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną – dekstrometorfanu bromowodorek jednowodny lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z niewydolnością oddechową lub u których istnieje 
ryzyko rozwoju niewydolności oddechowej; u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) 
oraz przez 14 dni po zakończeniu stosowania takich leków. Syrop Mucotussin jest przeciwwskazany 
do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy.                                                                                     MCS/24/08/2014 

®
Mucosolvan  max
20 kaps. - 23,95 zł

syrop 190 mlsyrop 100 ml

10 kaps. / 20 kaps.

100 ml / 200 ml / 20 tbl. / 20 past.

®Mucotussin®Mucosolvan  mini

®Mucosolvan  max

®Mucosolvan

syrop 100 ml syrop 200 ml

Prosimy o zwrócenie uwagi na potencjalną możliwość większego zapotrzebowania ze strony pacjentów 
i dostosowanie stanów magazynowych w Państwa aptece.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1. września 

obowiązuje w Polsce, tzw. Lista leków dla Seniorów, 
które wydawane są za darmo dla pacjentów 

powyżej 75 r.ż. na receptę lekarza POZ.

Firma MSD Polska informuje, że na liście 
znajdują się oryginalne leki:

• Zocor 10mg, 20 mg, 40 mg – simwastatyna

• Hyzaar 50 mg, Forte 100 mg – losartan + hydrochlorotiazyd

• Cozaar 50 mg, 100 mg – losartan

• Lerivon 10 mg, 30 mg – mianseryna

• Ezetrol 10 mg - ezetymib
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Na uspokojenie Forte Koenzym Q10 Forte Witamina D  20003

®Doppelherz  aktiv ®Doppelherz  aktiv ®Doppelherz  aktiv

Przerwa w nerwach! Eliksir młodości! Kapsułka słońca!

®Doppelherz  aktiv Na uspokojenie Forte      
20 kapsułek (Suplement diety)  
Unikalny skład i podwójne działanie: 
uspokajające i naturalnie poprawiające nastrój 
(antydepresyjne oraz dodające energii). 
Najwyższa dawka melisy (300 mg), 
Rhodioli (140 mg) i chmielu (100 mg) oraz 
50 mg tryptofanu (prekursora serotoniny), 
60 mg magnezu, wit. B6 i B12. 
Bez efektów otępienia czy senności 
– do stosowania w ciągu dnia pracy lub nauki. 
Stosowanie: 1 kapsułka dziennie.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH Co&KG. 

®Doppelherz  aktiv Koenzym Q10  FORTE                               
60 kapsułek (Suplement diety)
Wysoka dawka koenzymu Q10 (50 mg) 
w najlepiej przyswajalnej formie płynnej, 
w kapsułce. Ekonomiczne opakowanie 
(60 kapsułek) w doskonałej cenie.
·  Wspomaga wydolność serca i redukuje 
   zmęczenie po wysiłku. 
·  Pomaga w obniżeniu ciśnienia krwi.
·  Opóźnia procesy starzenia.
Stosowanie: 1 kapsułka dziennie. 
Na 2 miesiące stosowania!
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH Co&KG. 

®Doppelherz  aktiv Witamina D3 2000
60 kapsułek (Suplement diety)
Naturalna witamina D3 w dawce 2000 j.m. 
zalecanej przez ekspertów klinicznych 
do codziennego stosowania - przez cały rok. 
Dla dzieci i dorosłych. 
Wg najnowszych rekomendacji klinicznych 
niedobory witaminy D sprzyjają ryzyku infekcji, 
chorób serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, 
osteoporozy.
Stosowanie: 1 kapsułka dziennie. 
Opakowanie na 2 miesiące stosowania!  
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH Co&KG. 

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.

DOBRY SEN FORTE (suplement diety). Produkt w postaci tabletek do połykania, przeznaczony dla osób dorosłych. Preparat zawiera aktywne 
ekstrakty ziołowe, które wykazują działanie uspokajające, przyczyniające się do łatwiejszego zasypiania. Działanie składników: tonizująco na układ 
nerwowy czym przyczyniają się do głębokiego, spokojnego snu (chmiel), mają działanie odprężające i uspokajające, dzięki czemu pomagają zasnąć 
(melisa lekarska i passiflora), przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowych funkcji psychicznych 
(magnez, witamina B6). Sposób użycia: 1-2 tabletek na około 1 godziny przed snem. Skład: laktoza; węglan magnezu; suchy wyciąg z chmielu; 
sorbitol (nośnik); maltodekstryna; suchy wyciąg z melisy lekarskiej; stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylajaca); suchy wyciąg z męczennicy 
cielistej (passiflora); talk (substancja  przeciwzbrylająca); skrobia ziemniaczana; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6).
Zawartość opakowania: 30 tabletek a 0,8 g. Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o. o.

Vitamina C 1000. Suplement diety, 1000mg. Delikatne tabletki musujące o łagodnym smaku. Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o. o.

NEOGARDIN FORTE - Suplement diety. Neogardin Forte – tabletki do ssania na gardło na bazie naturalnych składników: miodu, szałwii, eukaliptusa, 
prawoślazu i witaminy C. Składniki wykazują działanie antyseptyczne, nawilżające, odświeżające, łagodzące oraz wspomagające układ oddechowy 
i odpornościowy. Skład wzbogacono o laktoferynę i ksylitol. Działanie (składników): wspomagają właściwe funkcjonowanie błon śluzowych, w tym 
śluzówki gardła (biotyna), działają korzystnie na błony śluzowe gardła i krtani, wywołują uczucie chłodu i świeżości (mentol i olejek eukaliptusowy), 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego, ma działanie nawilżające i antyseptyczne (prawoślaz), wykazują działania 
antyseptyczne ściągające i łagodzące (szałwia), likwidują nieprzyjemny zapach  z ust (ksylitol), wspomagają układ odpornościowy (laktoferyna,
witamina C). Sposób użycia: ssać 4 tabletki dziennie, po 1 co 2-3 godziny. Skład: laktoza; ksylitol; miód suszony; sacharoza; suchy wyciąg z szałwii; 
kwas L-askorbinowy; kwas cytrynowy (regulator kwasowości); suchy wyciąg z prawoślazu; lecytyna sojowa; cyklaminian sodu (substancja słodząca); 
olejek eukaliptusowy; olejek szałwiowy; aromaty; laktoferyna; glicerol;; mentol; D-biotyna. substancja słodzące, substancje przeciwzbrylające.
Dostępne opakowania: 20 tabletek a 2,3 g. Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o. o.

Asparaginian Extra Dobry Sen Forte
Asparaginian Cardio Duo Vitamina C 1000

50 tabl. 30 tabl.

50 tabl. 20 tabl. mus.

20 tabl.Neogardin Forte
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Theraflu Extragrip, 10 sasz. 14,95 zł
Theraflu Extragrip, 14 sasz. 19,95 zł
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Melatonina Lek-am 5 mg - 30 tabl.
1 mg - 20 ml

3 mg - 60 tabl.
1 mg - 90 tabl.

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.
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

Melatonina 1mg, 
90 tabl. - 25,95 zł

Melatonina 3mg, 
60 tabl. - 27,95 zł

50 tabl.Maglek B6 50 tabl.Magleq B6 Skurcz

MAGLEQ B6 MAX, 50 tabl. -  12,95 zł
MAGLEQ B6 STRES, 50 tabl. -  12,50 zł

MAGLEQ B6 SKURCZ, Suplement diety
NA WYŻSZE POTRZEBY MAGNEZU
Przeciążenie organizmu, uciążliwe i bolesne skurcze mięśni? 
Potrzebny MAGLEQ B6 SKURCZ z bogatą formułą 8 składników, 
które wspomagają na 4 wymiarach!
Suplement diety MAGLEQ B6 SKURCZ to wysokiej jakości 
magnez w postaci łatwo przyswajalnej soli – cytrynianu magnezu, 
charakteryzującego się doskonałą wchłanialnością wśród 
związków magnezowych. Magnez zawarty w MAGLEQ B6 SKURCZ
należy do najlepiej wchłanianych soli magnezu i jest przyswajalny 
przez organizm nawet w 90%. 
Składniki suplementu diety MAGLEQ B6 SKURCZ wspomagają:
1.  prawidłowe funkcjonowanie mięśni 
2.  prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
3.  utrzymanie równowagi elektrolitowej
4.  ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
MAGLEQ B6 SKURCZ jest w szczególności polecany:
·  Osobom szukającym odpowiednich preparatów z magnezem na problem skurczy mięśni, wywołanych przemęczeniem, 
spowodowanych nadmiernym wysiłkiem
·  Osobom aktywnym i uprawiającym sporty, jako uzupełnienie w niedoborach dietetycznych, w celu wspomagania 
prawidłowego działania mięśni 
Opakowanie: 50 tabletek 
Porcja preparatu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka 2 razy dziennie, najlepiej po posiłku, pomijając dużą ilością wody.
Producent:  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.                                                                                                         MAQ/16/07/08

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/16/07/04.

Maglek B6 to wysokiej jakości magnez w postaci 
naturalnej, łatwo przyswajalnej soli – mleczanu 
magnezu, charakteryzującej się wysoką  
wchłanialnością wśród związków magnezowych. 
Maglek B6 zawiera 51 mg jonów magnezu – wysoką 
dawkę wśród produktów leczniczych zawierających 
magnez dostępnych na rynku. Maglek B6 może być 
stosowany w profilaktyce niedoborów magnezu 
i witaminy 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. Maglek B6 zawiera witaminę B6, 
dzięki czemu zwiększa o około 40% efektywność 
wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego do osocza.

60 tabl. 
+ 30 tabl. GRATISArutin Complex 10 / 20 tabl. powl.Nervocalm Forte syrop 120 mlZatogrip Kids 3+

10 tabl.

ZATOGRIP BABY 1+, syrop 120 ml - 19,95 zł
ZATOGRIP FORTE 12+, 15 tbl. pwl. - 15,88 złNERVOCALM SEN, 10 tabl. - 13,95 zł

NERVOCALM SEN, 20 tabl. - 18,95 zł
ARUTIN ZATOKI, 30 tabl. - 15,65 zł 

ARUTIN COMPLEX Suplement diety
KOMPLEKSOWE WSPARCIE ODPORNOŚCI DLA CAŁEJ RODZINY 
Duże opakowanie, aż 90 tabletek dla całej rodziny- na cały sezon jesienno-zimowy! 
ARUTIN COMPLEX kompleksowo wspiera układ odpornościowy, dzięki bogatej kompozycji składników aktywnych:
·  wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego
·  wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
·  wpływa pozytywnie na poprawę odporności organizmu poprzez uszczelnianie naczyń krwionośnych
·  uzupełnia codzienną dietę w rutynę i zapewnia 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C 
Preparat polecany jest dla osób, które szczególnie chcą zadbać o prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego:
·  zapobiegawczo oraz wspomagająco w okresie jesienno – zimowym 
·  wspomagająco procesy odpornościowe organizmu
·  w celu uzupełnienia diety w witaminę C
Opakowanie: 90 tabletek powlekanych. 
Porcja preparatu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletka dziennie
Producent:  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.      ARC/16/07/05

ZATOGRIP kids 3+
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 
dla dzieci powyżej 3. roku życia.
Ekstrakty roślinne syropu ZATOGRIP KIDS wspierają układ oddechowy, 
poprzez łagodzenie objawów kaszlu i bólu gardła, jak również przynoszą 
ulgę w przypadku podrażnienia górnych dróg oddechowych, strun 
głosowych, jamy ustnej i krtani. Ekstrakty roślinne syropu ZATOGRIP 
KIDS wspomagają również organizm w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. 
Skład zalecanej do spożycia porcji dziennej, zawartość w 10 ml: owoce czarnego bzu 4 g, ekstrakt z owoców aceroli 
96 mg ( w tym witamina C 24 mg), ksylitol 65mg, ekstrakt z kwiatu czarnego bzu 50 mg, ekstrakt z korzenia pelargonii
afrykańskiej 30 mg, ekstrakt z ziela werbeny 30 mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny 20 mg, cynk 10 mg, witamina D 10µg.  
Środki ostrożności i przeciwwskazania: Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek 
ze składników preparatu. 
Ważna informacja: Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla dzieci powyżej 3. roku 
życia. Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. 
Dostępne opakowania: Kartonik zawierający 120 ml.
Sposób użycia: 1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę, w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych.
Producent:  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

NervoCalm forte. Suplement diety
Suplement diety NervoCalm forte  został stworzony z myślą o osobach, które narażone są na długotrwały 
lub okresowy stres. Ze względu na prowadzony tryb życia muszą one funkcjonować w stresujących sytuacjach. 
Dzięki bogatej kompozycji składników NervoCalm Forte zapewnia dwukierunkowe wspomaganie układu nerwowego: 
uspokaja i pozwala normalnie funkcjonować w sytuacjach stresu. 
Skład zalecanej do spożycia porcji dziennej, zawartość w 2 tabletkach: Ekstrakt z liści melisy lekarskiej 300mg, 
L-teanina z liści zielonej herbaty 200mg, Magnez 60 mg, Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego 50 mg, 
Ekstrakt z różeńca górskiego 20 mg, Witamina B1 1,1 mg, Witamina B3 16 mg, Witamina B6 1,4 mg, Miedź 1,0 mg.
Ostrzeżenia do stosowania: Nie należy przekraczać zalecanej porcji preparatu do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować 
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom 
w ciąży i karmiącym piersią. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy styl życia są istotne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Dostępne opakowania: Kartonik zawierający 10 tabletek powlekanych po 750 mg. Kartonik zawierający 
po 20 tabletek powlekanych po 750 mg.
Sposób użycia: 1 tabletkę dwa razy dziennie.
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
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8 / 12 / 16 sasz.
®Febrisan

12 sasz.

8 sasz. - 13,95 zł
16 sasz. - 18,85 zł

®
Febrisan  Proszek musujący
Skład: 1 saszetka podłużna (5 g proszku 
musującego) zawiera substancje czynne:
– Paracetamol (Paracetamolum) 750 mg
– Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg
– Fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, 
bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle zatok.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, nadciśnienie tętnicze, tętniaki, 
nadczynność tarczycy, choroby serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, 
wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leczenie inhibitorami MAO oraz okres 
do 2 tygodni po ich odstawieniu, β-adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, jaskra 
z wąskim kątem przesączania, ciąża i okres karmienia piersią, fenyloketonuria, choroba alkoholowa, dzieci 
w wieku poniżej 12 lat.
Opakowanie: Opakowanie jednostkowe zawiera 8, 12 lub 16 saszetek podłużnych.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp.z o.o.

12 / 24 tabl.
®Febrisan  Zatoki

12 tabl.

®Febrisan  ZATOKI 
Tabletki powlekane
Skład: 1 tabletka zawiera:
– Paracetamol (Paracetamolum) 500 mg
– Kofeina (Coffeinum) 25 mg
– Fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, 
bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, oraz obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, 
nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby serca, ciężka niewydolność nerek, 
niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo -6-fosforanowej, 
leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, β-adrenolitykami, 
trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, zydowudyną, jaskra z wąskim kątem przesączania, 
ciąża i okres karmienia piersią, choroba alkoholowa, dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Opakowanie: 12 lub 24 tabletek powlekanych.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

24 tabl. - 13,85 zł

®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.

16 past.
®Amolowe  na gardło

krople 15 ml krople 15 mlOtoargent ®Solwax  Active żel 15 ml Aftargent nano

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 15 ml.
Dystrybutor: Solinea

Aftargent nano żel na afty wspomaga leczenie stanów 
zapalnych błony śluzowej jamy ustnej.
Skład: Woda oczyszczona, glikol propylenowy, PVP, D-panthenol, 
nanokolold srebra, chlorek benzalkoniowy, aromat miętowy.
Działanie: Substancje czynne zawarte w żelu Aftargent nano 
tworzą ochronną barierę na błonie śluzowej jamy ustnej, 
izolując miejsce występowania zmiany od drażniących czynników 
zewnętrznych. Obecny w preparacie nanokoloid srebra wykazuje 
silne działanie antybakteryjne, co przyczynia się do złagodzenia 
objawów zapalenia, takich jak ból i pieczenie. 
D-panthenol łagodzi podrażnienia oraz przyspiesza regenerację 
błony śluzowej jamy ustnej.
Wskazania: afty, pleśniawki, drobne urazy i otarcia błony śluzowej 
jamy ustnej wywołane przez protezy zębowe oraz aparaty 
ortodontyczne, stany zapalne jamy ustnej.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku uczulenia 
na którykolwiek za składników preparatu. Nie stosować u osób 
ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.
Dystrybutor: Solinea

®
SOLWAX  ACTIVE - krople do uszu
Aktywnie usuwa złogi woskowiny

®
usznej. Preparat Solwax  Active
jest zalecany w regularnej higienie
uszu aby zapobiegać tworzeniu się
złogów woskowiny usznej.
Unikalna formuła i wygodna forma
preparatu gwarantują bezpieczne
stosowanie. Opakowanie 

® Solwax  Active zawiera buteleczkę 15 ml
preparatu umozliwiającą łatwe i bezpieczne użycie.
Dystrybutor: Solinea
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aerozol 30 ml

(1,5 mg + 5 mg)/ml
do stosowania
w jamie ustnej

Septolete ultra 
TWOJE GARDŁO TWOJĄ SIŁĄ

past. twarde 16 szt.

3 mg + 1 mg

Septolete ultra 
TWOJE GARDŁO TWOJĄ SIŁĄ

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.

200 g  + 200 gLen Mielony490 mlŻuravital
100% sok z żurawiny

96 kaps. 96 kaps.
®D-Vitum KiD-Vitum

KiD-Vitum - witamina K i D dla niemowląt 48 kaps.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
Krople wyciskane z kapsułki „twist-off”. Do postępowania dietetycznego w niedoborach witaminy 
K i D, w zapobieganiu choroby z niedoboru witaminy K oraz profilaktyce krzywicy. Dla noworodków 
od 8 doby życia i niemowląt do ukończenia 3-go miesiąca życia. Witamina D pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości oraz zębów. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Rekomendowana dzienna dawka witaminy K to 25 µg, a witaminy D to 400 j.m. (10 µg ), 
co odpowiada zawartości jednej kapsułki „twist-off" preparatu KiD-Vitum.
Podmiot odpowiedzialny: Oleofarm Sp. z o.o.

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.

®D-Vitum  witamina D dla niemowląt 96 kaps. 
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Do postępowania dietetycznego w niedoborach witaminy D. 
Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów oraz prawidłowego poziomu wapnia 
we krwi. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego. 
Wspiera prawidłowe wchłanianie i wykorzystywanie wapnia i fosforu.
Podmiot odpowiedzialny: Oleofarm Sp. z o.o.
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695
zł Sora Forte 10mg/ml szampon leczniczy. 1 ml szamponu leczniczego zawiera 10 mg permetryny (Permethrinum)

Postać farmaceutyczna: szampon leczniczy. Pojemność: 50ml
Wskazania do stosowania: wszawica głowowa u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat. SORA FORTE, szampon leczniczy 
stosuje się leczniczo we wszawicy głowowej w celu usunięcia pasożytów, a także u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie 
z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną 
– permetrynę, inne piretroidy, pyretryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą szamponu leczniczego.
SORA Płyn do zwalczania wszawicy głowy 100 ml.
SORA jest wyrobem medycznym, który skutecznie i nietoksycznie działa przeciwko wszom głowowym. Zawiera 100% dimetikonu 
(olej silikonowy) i nie zawiera żadnych barwników, środków zapachowych ani konserwujących.
Sora Lotion do skóry głowy i włosów 100 ml.
Zalecany do stosowania profilaktycznego i po kuracji szamponemSORA FORTE. Lotion działa antyseptycznie, koi stany podrażnienia 
i swędzenia skóry głowy. Zawarty w lotionie naturalny olejek Cytronella odstrasza wszy i owady. 
Podmiot odpowiedzialny: Scan Anida Sp. z o.o., ul. Motyla 26, 30-733 Kraków

1350
zł1195

zł 785
zł

1 lizak
®Zdrowisie

szampon 50 ml
Sora Forte

lotion 100 ml płyn 100 ml
Sora Sora

Gardłomisie

®Zdrowisie
Vitamisiaczki
- 1,00 zł / szt.

Soczyście owocowe lizaki na gardło!
®ZDROWISIE  GARDŁOMISIE 

to lizaczki w kształcie serduszka 
w nowych owocowych smakach: 
wiśnia i zielone jabłuszko. 
POSTAĆ: lizak karmelkowy.
ZASTOSOWANIE: Składniki zawarte w lizakach 

®ZDROWISIE  GARDŁOMISIE pomagają 
w stanach wymagających dodatkowego nawilżenia
 jamy ustnej, gardła i krtani. Wykazują działanie 
łagodzące dla jamy ustnej, gardła i strun głosowych. 
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
PRZECIWWSKAZANIA: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Suplement diety. 
Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Producent: Genexo Sp. z o.o., www.multiflav.pl

®Test ciążowy Quixx 1 test

®Quixx  Test Ciążowy - płytkowy test ciążowy.
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.
Wytwórca: Genexo Sp. z o.o.

60 kaps.Livex 4TE

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.

®MULTIFLAV  Suplement diety 
MULTIFLAV to preparat 
zawierający aż 5 składników 
aktywnych tworzących unikalny 
Micro Flavo 5 complex. 
Micro Flavo 5 complex to:
• Zmikronizowana diosmina i hesperydyna – mikronizacja tych substancji gwarantuje lepszą ich wchłanialność 
    oraz wyższą skuteczność działania,
•  Wyciąg z ruszczyka kolczastego oraz wyciąg z pestek winogron – pomagają w zmniejszeniu uczucia „ciężkich nóg” 
    oraz wspomagają utrzymanie dobrej kondycji żył kończyn dolnych,
•  Witamina C – przyczynia się do produkcji włókien kolagenowych – ważnego składnika ścian naczyń żylnych. 
Zastosowanie:
•  Zmniejszenie uczucia „ciężkich nóg”,
•  Wspomaganie prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, w tym także żył kończyn dolnych,
•  Wspomaganie prawidłowej produkcji kolagenu w naczyniach żylnych.
Sposób użycia: Jedna tabletka dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Dostępne opakowanie: 30 tabletek, 60 tabletek.
Producent: Genexo Sp. z o.o., www.multiflav.pl

®
Multiflav
60 tabl. - 11,95 zł

30 / 60 tabl.
®Multiflav10 kaps.

10 sasz.

®Multilac
®Multilac  Baby

Bierzesz 
atybiotyk,

weź synbiotyk 
®

Multilac

®
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
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®Espumisan 100 ml 10 / 20 tabl. powl.

®Mig  Forte dla dzieci ®Mig  400 mg

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: 
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 
40 mg/ml, zawiesina doustna 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu. 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 
Maltitol ciekły 0,5 mg/ml oraz sód w ilości 5,79 mg 
w 1 ml zawiesiny doustnej. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Zawiesina doustna. 
Lepka zawiesina o barwie od białej do kremowej. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: stosowany 
w krótkotrwałym leczeniu objawowym: 
bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, gorączki. 
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym jest 
wskazany do stosowania u dzieci o masie ciała 
od 10 kg (w wieku 1 rok), u młodzieży i u dorosłych. 
PRZECIWWSKAZANIA: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie błony 
śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w wywiadzie. Zaburzenia hemopoezy o niewyjaśnionej etiologii. Czynna lub nawracająca 
choroba wrzodowa / krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizody stwierdzonego owrzodzenia lub krwa-
wienia). Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ 
w wywiadzie. Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne aktywne krwawienie. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność 
nerek lub ciężka niewydolność serca. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarcza-
jącej ilości płynów). Ostatnie trzy miesiące ciąży. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG, 
Glienicker Weg 125 12489 Berlin Niemcy; AKTUALIZACJA: 13.06.2014;  
INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00
MIG_2015_C3_5

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: MIG 400 mg, tabletki powlekane 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: tabletkę można dzielić na dwie równe dawki, Białe lub prawie białe, podłużne tabletki powlekane 
z rowkiem dzielącym po obu stronach, na jednej stronie oznaczone literami “E” po obu stronach rowka dzielącego.
Wskazania do stosowania: leczenie objawowe bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, leczenie objawowe gorączki.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;  jeśli w wywiadzie 
występował skurcz oskrzeli, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych; w niespecyficznych zaburzeniach krwiotworzenia; w czynnej lub nawracającej chorobie wrzodowej żołądka 
i (lub) dwunastnicy lub krwotokach z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub 
krwawienia); jeśli w wywiadzie występowały krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie przyjmowania NLPZ; 
w przypadku krwawień z naczyń mózgowych lub innych czynnych krwawień; w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby; w ciężkiej 
niewydolności serca; u kobiet w trzecim trymestrze ciąży; u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg (6 lat), ponieważ taka dawka produktu
leczniczego nie jest odpowiednia dla tej grupy wiekowej ze względu na zawartość substancji czynnej (aktualizacja25.06.14) 
Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00
Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy                                                               MIG/2014/C3/4

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: ESPUMISAN, 40 mg, kapsułki 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda kapsułka zawiera 40 mg symetykonu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu 
parahydroksybenzoesan (E 218) 0,28 mg, żółcień pomarańczowa S (E 110) 0,002 mg. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: żelatynowe kapsułki, prawie okrągłe, żółte, miękkie, o gładkiej powierzchni i widocznej spoinie. 
Zawartość kapsułek jest bezbarwna i może być lekko mętna. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z gromadzeniem się gazów, 
np.: wzdęcia; w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych 
okolic brzucha, np. badaniach radiologicznych i ultrasonograficznych oraz gastroskopii.  Espumisan wskazany jest do stosowania u dzieci 
w wieku powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych. 
PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną, żółcień pomarańczową S (E 110), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG, 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy 
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Pozwolenie nr R/1687 Na podstawie ChPL z 06.2016. 
Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00 
ESP_2016_C2_57

żel 50 g / żel 100 g krople 10 mlDiclofenacum ®Quixx  Baby
®Fastum ®Quixx spray do nosa 30 ml

120 kaps.Tran w kapsułkach
Vitamex żel  50 g

®
Quixx  extra spray do nosa 30 ml - 20,99 zł

®Quixx  soft spray do nosa 30 ml - 20,99 zł
®Quixx  baby jest naturalnym, izotonicznym roztworem do nosa, zawierającym wodę morską z Oceanu Atlantyckiego, bogatą 

w cenne minerały i pierwiastki śladowe. Każde 100 ml Quixx baby zawiera 28,6 ml wody z Oceanu Atlantyckiego oraz 71,4 ml 
wody oczyszczonej. W przypadku noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia zaleca się pośrednią aplikację z wyk orzystaniem 
wacika 1–3 krople do każdego nozdrza od 2 do 6 razy dziennie lub więcej w razie potrzeby.                                                                                   .

® ®Quixx  NATURALNA POMOC W NIEDROŻNOŚCI NOSA. Quixx  to hipertoniczny spray do nosa - stężenie soli wynosi 2,6%. 
®Zawiera naturalną wodę morską z Oceanu Atlantyckiego wraz z cennymi minerałami i pierwiastkami śladowymi. Quixx  przynosi 

naturalną ulgę w przypadku niedrożności nosa i zatkanych zatok w przebiegu przeziębienia, grypy lub alergii. Działa również 
® ®kojąco na wrażliwą śluzówkę nosa. Działanie Quixx : u drożnianie,  oczyszczanie,  nawilżanie. Quixx : Zawiera wyłącznie składniki 

naturalne.  Nie zawiera konserwantów. Może być stosowany przez dorosłych, dzieci od 6 miesiąca, kobiety w ciąży i matki kar-
miące.  Jest bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu. Zawiera system przeciwbakteryjny zabezpieczający przed skażeniem. 
Dzięki niemu może być stosowany przez 6 miesięcy od pierwszego użycia. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG, 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. 

Nazwa produktu leczniczego: Diclofenacum Fastum 10 mg/g, żel. Skład  jakościowy i ilościowy: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku 
sodowego. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Postać farmaceutyczna: Żel, do stosowania miejscowego. 
Wygląd: jednorodna, biała masa o konsystencji kremo-żelu, bez zanieczyszczeń stałych o zapachu charakterystycznym dla użytej 
kompozycji zapachowej. Wskazania do stosowania: Młodzież powyżej 14 lat, do krótkotrwałego stosowania w: miejscowym, objawowym 
leczeniu bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach albo stłuczeniach wywołanych tępymi urazami. Dorośli: Miejscowe, objawowe 
leczenie bólu oraz innych objawów stanu zapalnego w: urazach ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, np. z powodu skręcenia, nadwyrężenia
i stłuczenia, ograniczonych postaciach stanów zapalnych tkanek miękkich, w łagodnej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne niesteroi-
dowe leki przeciwzapalne i kwas acetylosalicylowy. Trzeci trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej 14 lat. Pacjenci, u których napady 
astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (NPLZ).  
Podmiot Odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin 
Niemcy. Aktualizacja: 05.02.2016. Pełna informacja o leku dostępna na żądanie. 
Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00. 
DIF_2016_C2_3

Tran w kapsułkach VITAMEX to produkt znany 
na rynku polskim od ponad 20 lat. 
Jego wysoka jakość zaskarbiła sobie przychylność 
klientów, którzy chętnie po niego sięgają nie tylko
jesienią i zimą, ale przez cały rok. Przez wiele lat 
był numerem jeden w kategorii trany w kapsułkach.
Tran (Oleum Jecoris Aselli) to nazwa oleju 
uzyskiwanego z wątróbek dorsza atlantyckiego. 
Dzięki wysokiej naturalnej zawartości witamin A i D, 
tran wzmacnia odporność. Tran jest także źródłem 
nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3: 
EPA i DHA, które przyczyniają się do prawidłowej 
pracy serca. 
Witamina D przyczynia się do prawidłowej budowy 
kości, zwłaszcza u dzieci.
Podmiot odpowiedzialny: Vitamex-Farm Sp. z o.o.
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10 czopków
krem 30 g®Procto-Glyvenol 24 tabl. do ssania 16 past. do ss.Laryng Up Trachisept Gardło

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.

LARYNG UP  suplement diety. Pierwsza linia obrony gardła. Dla całej rodziny.
LARYNG UP  suplement diety zawiera laktoferynę. 
LARYNG UP  suplement diety dotępny jest trzech postaciach: Laryng Up o smaku miętowym, 
Laryng Up Orange o smaku pomarąńczym i Laryng Up Junior dla dzieci o 3. roku życia.
LARYNG UP suplement diety działa na gardło inaczej, bo bezpośrednio na przyczynę. Z nowoczesną formułą 
NAP stanowi pierwszą linię obrony gardła, nie dopuszcza do rozwinięcia czegoś poważniejszego. 
Dawkowanie: ssać po 1 tabletce 4 razy dziennie.
Ostrzeżenia do stosowania: Nadwrażliwość na białka mleka krowiego lub którykolwiek ze składników 
preparatu. Podczas ciąży i w okresie karmienia piersią stosować po konsultacji z lekarzem.
Zawartość opakowania: 24 tabletek
Producent: Recordati Polska Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, tel. (22) 206 84 50.

TRACHISEPT suplement diety
SIŁA NATURY W PASTYLKACH DO SSANIA
Dostępny w dwóch smakach:
TRACHISEPT miód , cytryna, mentol i lipa 
TRACHISEPT dzika róża, miód, malina
Dzieci powyżej 6. roku życia: ssać po 1 pastylce 2 razy dziennie. Dorośli: ssać po 1 pastylce  3-6 razy dziennie.
U chorych na cukrzycę stosować po konsultacji z lekarzem.
Zawartość opakowania: 16 pastylek do ssania.
Informacji na terenie Polski udziela: 
RECORDATI POLSKA Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, tel. (22) 206 84 50.

24 tabl. powl. maść - tuba 20 g / 10 sasz. po 1 gGrypostop Hydrocort
żel 100 gDip Rilif

Oferta dostępna TYLKO do 25 września

maść 20 g

Dip Rilif, żel 50 g - 13,90 zł
Dip Hot, żel 67 g - 13,90 zł

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

GRYPOSTOP TABLETKI
325 mg + 30 mg + 15 mg, tabletki (Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphani hydrobromidum)
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu.
Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana
Wskazania: Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe 
i kostno-stawowe).
Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą,  niedokrwistość,  ciężka niewydolność wątroby lub nerek,  u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze zawierające 
paracetamol, dekstrometrofan lub pseudoefedrynę lub inne sympatykomimetyki (takie jak produkty lecznicze zmniejszające przekrwienie błony 
śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub produkty lecznicze psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy),  u pacjentów leczonych 
inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), obecnie lub w ciągu dwóch ostatnich tygodni,  u dzieci w wieku poniżej 12 lat,  kaszel z dużą ilością 
wydzieliny,  astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową,  ciężkie nadciśnienie,  ciężka choroba niedokrwienna serca,  mukowiscydoza,
 ciąża i okres karmienia piersią.
Podmiot odpowiedzialny: Medicofarma S.A. 

HYDROCORT, 5 mg/g, maść
Skład: 1 g maści zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas). Postać farmaceutyczna: Jednorodna, biała maść.
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy stosuje się miejscowo na skórę w objawowym leczeniu następujących niezakażonych zmian skórnych 
powstałych w przebiegu takich chorób skóry jak: ostre stany zapalne pochodzenia uczuleniowego (atopowe zapalenie skóry); łuszczyca skóry 
owłosionej; łuszczyca zadawniona; liszaj rumieniowaty; rumień wielopostaciowy; liszaj płaski o nasilonym świądzie; łojotokowe zapalenie skóry; 
wyprysk zliszajowaciały; ostre uczuleniowe lub zapalne choroby skóry; reakcje po ukąszeniach owadów; skórne odczyny polekowe; oparzenia I i II˚; 
neurodermatitis.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować produktu leczniczego: w nadwrażliwości na hydrokortyzonu octan lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą; w bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych zakażeniach skóry;  w stanach przedrakowych i nowotworach skóry;  w trądziku pospolitym;
 w trądziku różowatym;  w dermatitis perioralis;  po szczepieniach ochronnych;  przy zarostowym zapaleniu naczyń;  u pacjentów z chorobą Buergera, 
z powodu pogłębiania zaburzeń troficznych i opóźnienia gojenia ran;  na owrzodzenia, rany;  u dzieci w wieku do 12 lat bez porozumienia z lekarzem. 
Opakowania: Tuba  zawierająca 20 g lub 10 saszetek  zawierających po 1 g maści.. 
Podmiot odpowiedzialny: CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy w Rzeszowie
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60 kaps.ODPORMAX™60 kaps.
®Chela-Mag B6 20 tabl. mus.

16 tabl. mus.

®Calcium C  Forte
®Calcium C

ODPORMAX™ to suplement diety w postaci kapsułek Flow Caps, zawierający odpowiednio dobraną 
kompozycję składników w postaci płynnej: wysokiej jakości olej z wątroby rekina i witaminy A, E, D, 
a także w formie innowacyjnych peletek: cynk w postaci wysoko przyswajalnego chelatu aminokwasowego 

®Albion  (diglicynian cynku) i ekstrakt czosnku standaryzowany na zawartość allicyny i alliny.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

®
Chela-Mag B6  Magnez + Wit. B6 - suplement diety zawierający magnez w formie hipoalergicznego, 

®
chelatu aminokwasowego ALBION  (diglicynian magnezu), wzbogacony witaminą B6
Preparat przeznaczony do stosowania jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowanie 
organizmu na magnez – pierwiastek sprzyjający właściwej pracy mięśni, układu nerowego oraz redukcji 
uczucia zmęczenia i znużenia.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

®Calcium C   Forte Polfa-Łódź suplement diety. 
Zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C.

®
Calcium C  Forte Polfa-Łódź suplement diety jest połączeniem wapnia 
i witaminy C w jednym preparacie. Produkt jest przeznaczony dla młodzieży 
i osób dorosłych w celu uzupełnienia codziennej diety w wapń i witaminę C.

®Calcium C  o smaku cytryny, pomarańczy, maliny lub coli suplement diety. 
Produkt stanowi uzupełnienie codziennej diety w wapń i witaminę C.
Podmiot odpowiedzialny: Bio-Profil Polska Sp. z o.o. 

60 kaps. 30 kaps.
®Gold Omega 3 ®Gold-Vit C  1000 Forte

®Gold-Vit C  1000 mg Forte to suplement diety zawierający opatentowaną witaminę C, nowej generacji 
®

– PureWay-C  w zwiększonej dawce. 
Preparat jest mikrokapsułkowanym kompleksem kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych 
(tłuszczowych metabolitów), wzbogaconych bioflawonoidami cytrusowymi, który wspomaga układ 
odpornościowy i jest przyjazny dla żołądka.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

STRAŻNIK TWOJEGO SERCA
NOWA WZMOCNIONA FORMUŁA PREPARATU!

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - KONCENTRAT OLEJU RYBIEGO O BARDZO WYSOKIM UNIKALNYM NA RYNKU 
STOPNIU SKONCENTROWANIA 65%!!! 

®
Gold Omega 3  - Suplement diety zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kapsułek miękkich.
Wysokogatunkowy olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, 
uzupełniający dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
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1495
zł
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2399
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zł

2995
zł
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zł

3630
zł

3327
zł

Pneumolan Plus

20 tabl. mus.

Pneumolan

Sinulan Noc

Sinulan Express Forte

2885
zł

5 plastrówPneumolan
Aroma-plaster

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ! Pneumolan aroma-plaster
Wyrób medyczny
Ułatwia oddychanie. Już powyżej 2. roku życia.
Charakterystyka: Pneumolan Aroma-plaster 
to aromatyczne plastry zawierające kompozycję 
3 olejków eterycznych: z eukaliptusa oraz mięty i lawendy. 
Naturalne aromaty ułatwiają oddychanie i niwelują 
dyskomfort występujący przy zatkanym nosie. 
Szczególnie polecane do stosowania w nocy, dla dzieci 
już powyżej 2. roku życia. Wygodna forma 
plastra nie wymaga aplikacji do nosa.
Skład: Olejek eukaliptusowy, olejek miętowy z obniżoną zawartością mentolu i olejek lawendowy.
Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska, www.walmark.pl
Opakowanie, postać: 5 plastrów do przyklejenia na ubranie 

Pneumolan syrop 120 ml

Pneumolan Plus syrop 120 ml

®Tabcin  Trend 12 kaps.

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.

®Tabcin  Trend to nowoczesny lek na grypę w formie żelowych kapsułek. 
Unikalna kompozycja trzech wzajemnie uzupełniających się składników w płynnej i skoncentrowanej formie gwarantuje 
szybkość działania w czasie grypy. Tabcin. Bo na grypę szkoda czasu. 
Tabcin Trend - 1 kapsułka miękka zawiera 2 mg maleinianu chlorfenyraminy, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 
250 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze. 
Wskazania: Łagodzenie objawów grypy i przeziębienia przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła i drapaniem 
w gardle, kichaniem, bólem głowy, obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia. 
Przeciwwskazania: dzieci do 15 roku życia, nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze, choroby układu 
oddechowego, tj. chroniczne zapalenie oskrzeli, rozedma, jaskra, przerost prostaty, choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, 
nadczynność tarczycy, jednoczesne przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych z grupy inhibitorów monoaminooksydazy 
(IMAO) i przez dwa tygodnie po ich odstawieniu oraz AZT (zydowudyny), niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, 
ciężka niewydolność wątroby i nerek. 
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500

Sinulan Forte, 30 tabl. powl. - 32,49 zł
Sinulan Duo Forte, 30 tabl. - 35,63 zł

Sinulan Noc 30 tabl. powl.

Sinulan Express Forte 15 ml

50 żelekMarsjanki PRO
Świecące żelki - na mocne kości, na odporność

®Aspirin  C 10 / 20 tabl. musujących

10 tabl. mus.

NOWOŚĆ! Sinulan Noc  suplement diety
Wspiera układ oddechowy i odpornościowy oraz ułatwia zasypianie. 
Charakterystyka: Sinulan Noc to suplement diety w postaci tabletek powlekanych dla dzieci powyżej, 6. roku życia i dorosłych 
- zawierający kompozycję ekstraktów roślinnych, które nie tylko wspomagają funkcjonowanie układu oddechowego i układu 
odpornościowego, ale również ułatwiają zasypianie i wspomagają głęboki sen.
Skład: ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus), ekstrakt z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis), ekstrakt z kwiatu 
bzu czarnego (Sambucus nigra), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbena officinalis), ekstrakt z ziela macierzanki piaskowej  (Thymus 
serpyllum), ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides)
Opakowanie, postać: 30 tabletek powlekanych
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.

Suplement diety Marsjanki PRO świecące żelki na mocne kości. 
Charakterystyka: 
Marsjanki PRO świecące żelki na mocne kości zawierają kompleks 
substancji aktywnych na mocne kości, w którego skład wchodzą 
witamina D3, witamina C oraz cynk.  
- Witamina D3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i mięśni
- Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
- Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości
Opakowanie: 50 żelek
Dystrybutor: 
Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska

Suplement diety Marsjanki PRO świecące żelki na odporność.
Charakterystyka: 
Marsjanki PRO świecące żelki na odporność  zawierają kompozycję 
substancji aktywnych, w której skład wchodzą witamina C, 
witamina D3, cynk i rutyna.
Witamina C i cynk pomagają:
- W prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
- Ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Witamina D3:
- Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
- Bierze udział w procesie podziału komórek
Dystrybutor: 
Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska

Silniejsza niż przeziębienie. 
®Aspirin  C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, tabletki musujące. 

Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu 
(np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki 
w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas
acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra 
choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane 
podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, 
ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni 
trymestr ciąży, dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych. 
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, 
fax (22) 5723500
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syrop 200 ml

30 tabl. powl.

syrop 120 ml
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zł1385
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20 kapsułekKrople 5 ml15 kapsułek

spray 12 mlMelatonina
®

Tonaxinum
30 / 60 tabl. powl.Depresanum 30 tabl.

®Vigantoletten
500 j.m. / 1000 j.m. Vig/2015/10/KK/34

Vig/2015/10/KK/40

®
Tonaxinum  Melatonina Spray suplement diety

®
Zastosowanie: Tonaxinum  Melatonina Spray
to suplement diety z melatoniną w formie 
opatentowanej nanoemulsji, ze skutecznością
potwierdzoną w badaniu klinicznym. 

®
Tonaxinum  Melatonina Spray, to efekt działania 
już po 5 minutach od podania!
Zastosowanie: w przypadku trudności z zasypianiem; przy zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref 
czasowych; przy pracy zmianowej; u osób w podeszłym wieku. Wystarczy 1-2 aplikację na krótko przed snem.
Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (2 aplikacje): 1 mg melatoniny
Dostępne opakowania: 12 ml (60 aplikacji)
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Depresanum suplement diety.
Depresanum zawiera innowacyjne, starannie wyselekcjonowane składniki, które wspomagają utrzymanie 
pozytywnego nastroju (kwiat szafranu), zmniejszają uczucie znużenia i zmęczenia (kwas foliowy), wspomagają 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (witamina B ).6

Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

15 / 20 kaps., krople 5 ml30 kaps. Floractin®Normaflex  Fast syrop 120 / 200 mlThonsilan

Thonsilan (suplement diety). 
Migdałki i gardło pod kontrolą.
Thonsilan to innowacyjny suplement diety dla dzieci 
od 4. roku życia, który zawiera składniki wspomagające 
funkcjonowanie migdałków i gardła (pelargonia, prawoślaz, tymianek, pierwiosnek, rumianek). 
Ponadto, preparat dzięki zawartości naturalnych ekstraktów roślinnych, propolisu i witaminy C korzystnie 
wpływa na siły obronne organizmu w okresach zwiększonej podatności na podrażnienia dróg oddechowych.
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

®
Normaflex  Fast suplement diety
Zastosowanie: Produkt przeznaczony przede wszystkim dla osób starszych,  aktywnie uprawiających sport 

®oraz wszystkich dbających o stawy. Zawiera opatentowany składnik Ovomet , którego skuteczność 
udowodniły badania kliniczne, a efekty suplementacji są widoczne już po 7 dniach. 
Dodatkowo Normaflex FAST zawiera witaminę C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki. 

®
Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (1 tabletka): Ovomet  - 300 mg; witamina C – 80 mg
Dostępne opakowania: 30 kapsułek
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
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zł

195
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350
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50 tabl.150 ml125 g
®Laktomag  B6Lactulosum AmaraSyrop prawoślazowy

SYROP PRAWOŚLAZOWY
Wskazania: Kaszel, w przebiegu stanów 
zapalnych górnych dróg oddechowych 
spowodowanych podrażnieniem błony 
śluzowej gardła.

Podmiot odpowiedzialny: 
Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.

Rivanol 100 ml - 1,95 zł
Spirytus salicylowy 100 ml - 1,95 zł
Woda utleniona 100 ml - 0,99 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.

Skład: 15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy ciekłej (Lactulosum liquidum), 1 ml syropu zawiera 500 mg laktulozy ciekłej. 
Substancje pomocnicze: aromat truskawkowy, kwas cytrynowy, woda oczyszczona.
Działanie: Działanie syropu opiera się na właściwościach substancji czynnej. Laktuloza jest syntetycznym disacharydem, 
który po podaniu doustnym nie ulega rozkładowi z udziałem enzymów trawiennych i praktycznie nie wchłania się 
z przewodu pokarmowego. Zmiękcza on stolec i ułatwia jego przemieszczanie, powodując przenikanie wody do jelita.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku u pacjentów: z nadwrażliwością na laktulozę lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą preparatu, w przypadku niedrożności przewodu pokarmowego lub ryzyka perforacji przewodu 
pokarmowego, jeśli u pacjenta jest zwiększone stężenie galaktozy we krwi (galaktozemia), w przypadku nietolerancji 
laktozy. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem 
przed przyjęciem leku. Środki ostrożności: Zaleca się konsultację lekarską w przypadku występowania przed 
rozpoczęciem leczenia objawów brzusznych z towarzyszącym bólem i nieustalonej przyczynie, niezadowalającego efektu 
terapeutycznego po kilku dniach stosowania laktulozy.
Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.

30 tabl.

30 tabl.

Vitaminum C 200
Multiwitamina Colfarm

15 kaps. 60 tabl. powl.Max Vita C 1000 Ostropest Plamisty

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

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.

MAX Vita C 1000
Suplement diety
•  1000 mg witaminy C w 1 kapsułce 
• Optymalna przyswajalność 
• Wysoka absorpcja
MAX VITA C 1000 to wysokiej jakości suplement diety zawierający 1000 mg (1250% RWS*) witaminy C 
(kwasu L-askorbinowego) w 1 kapsułce. Witamina C wspiera układ nerwowy i odpornościowy, prawidłowy 
przebieg procesów metabolicznych oraz proces produkcji kolagenu. Uczestniczy w prawidłowym przebiegu 
funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A.



14 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.

60 tabl.Tabletki uspokajające
®Labofarm

1550
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zł890
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tran 250 ml

5995
zł

4255
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30 tabl. + 60 kaps.
®Prenatal  Duo 60 tabl. 

®Vitapil z wyciągiem z bursztynu
mgiełka, odżywka, szamponJantar

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.

®
Nowy VITAPIL  marki NutroPharma
(wcześniejszy Vitapil z biotyną 
marki Puritan's Pride)

Nr 1 W SPRZEDAŻY 
NUTRIKOSMETYKÓW NA WŁOSY

Suplement diety. 
®VITAPIL  to specjalistyczny preparat, którego składniki pomagają zachować zdrowe włosy i skórę głowy. Jego unikalna formuła została wzbogacona 

o pędy bambusa zawierające aż 75% krzemionki. Ilość  związków krzemu w bambusie jest 5 razy większa niż w popularnych produktach ze skrzypem. 
Badania kliniczne dowodzą, że spożycie związków krzemu ma pozytywny wpływ na wytrzymałość, elastyczność oraz grubość włosów. 

®
VITAPIL  to kompilacja 14 ważnych składników odżywczych, biotyny oraz bambusa. Skutecznie pomaga w czterech problemach związanych 
z kondycja włosów tj. : wypadanie włosów, rozdwajanie, łamliwość i kruchość oraz zaburzona gospodarka hydro-lipidowa skóry głowy i włosów. 
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie w trakcie posiłku. 
Producent: Holbex Sp. z o. o. ul. Jedności 10 A, 05-506 Lesznowola  www.vitapil.pl  www.nutropharma.pl

Prenatal Duo to połączenie preparatów Prenatal Classic oraz Prenatal DHA w jednym opakowaniu, czyli witamin i składników mineralnych oraz 
kwasów omega-3. Witaminy i składniki mineralne korzystnie wpływają na przebieg ciąży, a kwasy omega-3, w tym szczególnie DHA, ze względu 
na udział w budowie mózgu i siatkówki oka odgrywają znaczącą rolę w procesie rozwoju organizmu. Stosowanie preparatu Prenatal Classic + DHA 
łącznie, dostarczy organizmowi kobiety niezbędnych w czasie ciąży i okresu karmienia witamin, składników mineralnych oraz kwasów omega-3 
w optymalnych ilościach. 
Do postępowania dietetycznego u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią: 
- w ciąży zagrożonej niedokrwistością z niedoboru żelaza 
- w niedoborach witamin i składników mineralnych zwłaszcza żelaza, cynku i kwasu foliowego oraz DHA w diecie 
- w czasie obniżonej odporności i zwiększonej podatności na infekcje w ciąży 
- w zapobieganiu wadom cewy nerwowej 
- w czasie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę D3 
- narażonych na ryzyko porodu przedwczesnego i depresji poporodowej 
- w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju alergii u dzieci związanej z niedoborami DHA w diecie matki 
- w celu prawidłowego rozwoju układu nerwowego oraz narządu wzroku u dzieci przy niedoborach DHA u matki 
Ważna informacja: Produkt powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza. 
Przeciwwskazania: Niewyrównana nadczynność tarczycy. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. 
Producent: Holbex Sp. z o. o. ul. Jedności 10 A, 05-506 Lesznowola                                                                                                                                      PE 31517/16779/A

Möller’s tran norweski
Möller's Tran Norweski - Dla zdrowia Twojego Dziecka!

Moller's Forte 60 kaps. - 22,98 zł
Moller's Forte 112 kaps. - 35,85 zł
Moller's Forte 150 kaps. - 74,95 zł
Moller's Forte 50+ 60 kaps. - 22,98 zł
Moller's Omega-3 Rybki 36 żelków - 26,98 zł
Moller's Serce 60 kaps. - 28,80 zł
Mollers Baby Tran o sm. cyt. lub naturalny, 250 ml - 33,95 zł

®Tabletki Uspokajające Labofarm  
Substancja czynna: produkt złożony 
Skład w 1 tabletce: korzeń kozłka - 170 mg, 
szyszka chmielu - 50 mg, liść melisy - 50 mg, 
ziele serdecznika - 50 mg. 
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 0,15 mg 
kwasów walerenowych. 
Postać farmaceutyczna: tabletka
Wskazania: Tradycyjnie w przejściowych, 
łagodnych stanach napięcia nerwowego 
oraz okresowych trudnościach w zasypianiu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na którykolwiek ze składników.
Podmiot odpowiedzialny: LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k., 
ul.Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi 
wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

®Dermaplast 1 opak.

®DermaPlast  Classic 
®

DermaPlast  Classic marki Hartmann to hypoalergiczny plaster wykonany z materiału tekstylnego, 
doskonale nadający się do zaopatrywania drobnych ran u pacjentów o wrażliwej skórze. 
Plaster posiada wodoodporną impregnację oraz i dobre właściwości chłonące. Plaster nie przykleja
się do rany i pokryty jest przyjaznym dla skóry klejem. Plaster DermaPlast Classic na rolce dostępny
jest w różnych szerokościach. 
Podmiot odpowiedzialny: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 

Plaster Dermaplast elastyczny 1m*6cm - 5,00 zł
Plaster Dermaplast elastyczny 1m*8cm - 6,00 zł
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1 szt. 1 szt.Termometr HA500 Ciśnieniomierz X1 1 szt.Inhalator NE100
tłokowy

Cisnieniomierz automatyczny ROSSMAX X1

- wykrywa nieregularności bicia serca
- wskaźnik poprawnie założonego mankietu
- czujnik ruchu
- obwód mankietu 24-40 cm
- walodacja kliniczna ESH
- technologia pomiaru Real Fuzzy
- Gwarancja 5 lat
- Zasilacz gratis! 

STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWAPodmiot odpowiedzialny: 

Inhalator tłokowy ROSSMAX NE100 
funkcjonalny i praktyczny inhalator tłokowy dla całej rodziny. Niewielkie rozmiary oraz cicha praca 
sprawiają, że jest on idealny do wykorzystania w warunkach domowych.
Zestaw zawiera nebulizator, wężyk, maskę dla dzieci i dla dorosłych, ustnik oraz zapasowe filtry.

- prosta obsługa jednym przyciskiem
- MMAD 3,65 um
- tempo nebulizacji 0,35ml/min
- pojemność nebulizatora 5ml
- 2 lata gwarancji 

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

Termometr bezdotykowy ROSSMAX HA500
Bezdotykowy termometr idealny dla dzieci, 
niezastąpiony w każdym domu. 
Łatwy w obsłudze, dokładny i szybki.

- bezdotykowy pomiar 1-sekundowy
- pomiar temperatury czoła
- pomiar temperatury przedmiotów
- alarm gorączki
- pamięć 9 pomiarów
- podświetlany wyświetlacz
- automatyczne wyłączanie
- gwarancja 5 lat

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

Vitrum D3
  60 tabl. - 18,99 zł

120 tabl. - 29,99 zł

Vitrum D3 Forte
  60 tabl. - 23,95 zł

120 tabl. - 39,95 zł

Wyciąg z tymianku i podbiału wzbogacony naturalnymi wyciągami z ziół i miodem, stanowi unikalną 
recepturę składników. Pastylki wykazują działanie kojące i łagodzą podrażnienia jamy ustnej, gardła i krtani. 
Miód wraz z dodatkiem 20 ziół wspomaga działanie pastylek, wpływa korzystnie na walory smakowe 
i odświeża oddech. 
Skład: Zawartość składników aktywnych w 1 pastylce: wyciąg z Tymianku 60 mg, wyciąg z Podbiału 60 mg, 
wyciąg z ziół 5,0 mg.
Podmiot odpowiedzialny: MSFarma sp. z o.o.

®
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

30+6 past.

BEZ CUKRU

Tymianek z Podbiałem
Tymianek z Podbiałem

krople 10 ml
®Systane  Ultra
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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. 
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30 tabl. 10 sasz.UroFuraginum Pyramidon 60 kaps.Extra OdpornośćOeparol

Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy. 
Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 13,75 mg sacharozy.
Czym jest produkt i w jakim celu się go stosuje: Zakażenie dolnych dróg moczowych.
Przeciwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, 
I trymestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości 
hemolitycznej u noworodka, dzieci w wieku do 3 miesięcy,  niewydolność nerek z klirensem kreatyniny 
poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy, rozpoznana polineuropatia, 
np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A. Pieńków 149, 05-152 Pieńków

Pyramidon
Nazwa powszechnie stosowana: (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium)
Dawka substancji czynnej: 1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum), 300 mg kwasu askorbinowego 
(Acidum ascorbicum) oraz 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu wapnia. Postać farmaceutyczna: Proszek musujący.
Wskazania: lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym do stosowania doustnego w leczeniu objawów przeziębienia 
i grypy oraz: gorączki, bólów mięśni i stawów, bólów głowy w tym migrenowych, bólów zębów, nerwobólów. Wskazany do stosowania u dorosłych 
i dzieci powyżej 12 lat. Sposób podawania: Dorośli: 1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek). Pacjenci 
w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki). Dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka 
3 razy na dobę (maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki). Zawartość jednej saszetki rozpuścić w ½ szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. 
Lek przyjmować po posiłku. Produktu leczniczego nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.
Przeciwskazania: Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, kwas askorbinowy, wapń lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. 
Czynna choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego. Skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia krwi, 
stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (w cukrzycy, mocznicy, tężyczce). Znacznie zwiększone 
stężenie wapnia we krwi. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, 
szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca. Ostatni trymestr ciąży. Fenyloketonuria. 
Nie podawać dzieciom do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej. Nie podawać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub 
większych. Opakowanie zawiera 10 saszetek.
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05 - 152 Czosnów                                                                        1 PYR/026/08/15

Zestaw Oeparol Extra Odporność plus Pomadka Oeparol Everyday GRATIS
®OEPAROL  EXTRA ODPORNOŚĆ to  suplement diety z kompleksem IMMUNO RC 

to dwa sposoby na odporność w 1 kapsułce – zawiera nowoczesne połączenie kwasów 
OMEGA-6 wraz z kompleksem rutyny i witaminy C, a także naturalną witaminę E. 
Olej z nasion wiesiołka zawiera biologicznie aktywne kwasy OMEGA-6, które odgrywają 
istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, a nie są przez niego wytwarzane. 
Witamina C zawarta w kompleksie IMMUNO RC wspomaga:
•  prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, 
•  zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia, szczególnie w okresie jesienno-zimowym,
•  prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,
•  ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
Naturalna witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. 

®Przeznaczenie: OEPAROL  EXTRA ODPORNOŚĆ jest zalecany dla osób, które chcą uzupełnić swoją dietę w składniki szczególnie ważne 
w okresach odczuwania zmęczenia oraz jesienno-zimowym i wiosną. 
Opakowanie: 60 kapsułek 
Oeparol Everyday pomadka ochronna do ust. Pielęgnuje i chroni usta dzięki zawartości kompleksu OleaSheaButter, unikalnemu połączeniu 
masła shea i   oleju z nasion wiesiołka. Nawilża oraz optymalnie natłuszcza usta, zapobiegając ich przesuszaniu i pierzchnięciu, odżywia usta, 
przeciwdziała podrażnieniom i przyspiesza regenerację popękanego naskórka, chroni przed działaniem czynników zewnętrznych (niekorzystne 
warunki pogodowe, zanieczyszczenie, klimatyzacja).
Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów                                                                                                                OTC/083/06/16

30 tabl.Flexinovo Pyramidonek Kids
Grypa i przeziębienie 100 ml

30 / 60 kaps.Sinufast

FLEXINOVO, suplement diety
Produkt zawiera kolagen typu II (jedna z podstawowych substancji międzykomórkowych układu kostnego), glukozaminę, chondroitynę 

TM(składniki budulcowe tkanki chrzęstnej) oraz ekstrakt z imbiru korzystnie wpływający na ruchomość stawów. W składzie jest również Nutrihyl  
– zgłoszony do ochrony patentowej nowoczesny i przebadany klinicznie kwas hialuronowy. Dodatkowo wchodząca w skład suplementu diety 
Flexinovo witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu i właściwym funkcjonowaniu chrząstki oraz ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym.
Przeznaczenie: Flexinovo to nowoczesny preparat opracowany dla osób, które chcą zadbać o prawidłowe funkcjonowanie narządu ruchu.
Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie.
Składniki : substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, hydrolizowany kolagen typu II, siarczan chondroityny z rekina, siarczan 
glukozaminy 2KCl, kwas L-askorbinowy (witamina C), kwas hialuronowy, substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, suchy 
ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinalis), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik - dwutlenek 
tytanu, substancja glazurująca – polidekstroza, substancje przeciwzbrylające – talk, olej roślinny z Elaeis guineensis L. i Cocos nucifera L.
Ostrzeżenia: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników 
preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Korzystne 
właściwości produktu uzależnione są od systematyczności jego stosowania. 
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Opakowanie zawiera 30 tabletek.
Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, tel. (22) 732-77-00                                                                FLE/016/08/15

Pyramidonek Grypa i Przeziębienie KIDS, Dietetyczny Środek Spożywczy Specjalnego Przeznaczenia Medycznego.
Wiązówka błotna wspiera odporność organizmu, łagodzi drogi oddechowe. Czosnek naturalnie wspomaga układ odpornościowy. Pomaga utrzymać 
właściwe funkcjonowanie układu oddechowego. Kwiatostan lipy i czarny bez wspomagają siły obronne organizmu, wspierając układ odpornościowy. 
Dzika róża wspomaga odpowiedź immunologiczną, przyczyniając się do odporności organizmu i dobrego samopoczucia. Witaminy C i A oraz cynk 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Miód, mleczko pszczele i sok malinowy to składniki o znanym od lat zastosowaniu.
Przeznaczenie: Do postępowania dietetycznego przy objawach GRYPY I PRZEZIĘBIENIA, np.: Ogólne rozbicie; Gorączka; Obniżona odporność.
Zalecane spożycie: Dzieci powyżej 3. roku życia: 5 ml (1 łyżeczka) 3 razy dziennie, dorośli: 5-10 ml (1-2 łyżeczki) 3 razy dziennie.
Składniki: miód, sacharoza, woda do przygotowania ekstraktów, sok malinowy zagęszczony, ekstrakt suchy z kwiatostanów lipy (Tiliae inflorescentia), 
ekstrakt suchy z kwiatów i liści wiązówki błotnej (Filipendula ulmaria), sok z bzu czarnego zagęszczony, ekstrakt suchy z owoców róży (Rosa canina), 
ekstrakt suchy z czosnku (Allium sativum), substancja konserwująca – benzoensan sodu, mleczko pszczele, ekstrakt suchy z kwiatów bzu czarnego 
(Sambuccus nigra), witamina C (kwas L-askorbinowy), cynk (glukonian cynku), witamina A (octan retinylu).
Ostrzeżenia: Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest odpowiedni do przyjmowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować 
w przypadku alergii lub nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na salicylany. Spożywać 
nie dłużej niż 14 dni następnie zalecana jest 2 tygodniowa przerwa w stosowaniu produktu. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Opakowanie: 100ml
Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.                                                                                                                          PYR/049/12/15

SINUFAST, suplement diety
SinuFast zawiera kompozycję ekstraktów roślinnych naturalnego pochodzenia, które wspomagają funkcjonowanie układu oddechowego i układu 
odpornościowego. Przeznaczenie: SinuFast zawiera składniki, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (ekstrakt 
z kwiatu bzu czarnego, ekstrakt z ziela werbeny, ekstrakt z liści Andrographis paniculata, ekstrakt z ziela tymianku) oraz układu oddechowego 
(ekstrakt z ziela werbeny, ekstrakt z liści Andrographis paniculata, ekstrakt z ziela tymianku).
Zalecane spożycie: osoby dorosłe: 1-2 kapsułki dziennie podczas posiłku, dzieci od 6 roku życia: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.
Składniki: żelatyna, ekstrakt z korzenia goryczki żółtej, ekstrakt z kwiatu dziewanny, ekstrakt z kwiatu bzu czarnego, ekstrakt z ziela werbeny, 
ekstrakt z ziela tymianku, ekstrakt z liści Andrographis paniculata, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
barwniki - E171, E132.
Ostrzeżenia:
- produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety,
- nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
- nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników,
- nie należy stosować u osób z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy czy w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego,
- nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących.
Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek.
Producent: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, tel. (22) 732-77-00                                                                     SIN/004/01/16

Pyramidonek Gardełko od 3 r.ż.
16 karmelków do ssania -  9,99 zł

Pyramidonek Kids zatkany nosek 
i drogi oddechowe, 100 ml - 12,99 zł


