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

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

Informacje na temat preparatów prezentowanych w informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Dołożono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com
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®EVREE  balsamy do ciała 400 ml
®SANITY®SANITY

®Dicoflor  Krople 5ml
Ilość: 5ml
Suplement diety Dicoflor Krople zawiera szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus GG:
- o korzystnym działaniu potwierdzonym w licznych badaniach klinicznych
- który to szczep zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych ze strony przewodu 
   pokarmowego związanych z antybiotykoterapią
Zawartość szczepu bakterii Lactobacillus rhamnosus: 1 mld w kropli.
Przeznaczony dla: niemowląt i dzieci oraz osób starszych.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl
L.PL.MKT.08.2016.4155

®DICOFLOR KROPLE 5 ml 

1 szt.1 szt.

Ciśnieniomierz SIMPLE
ACCURATE & EASY TO USE

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

Test ciążowy 
STREAM

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

Kompres Flex
PROFESSIONAL & FLEXIBLE

Elastyczny nawet przy -18°C
Kompres żelowy ciepły/zimny Sanity 10x10 cm pomaga 
w urazach i wspomaga leczenie przewlekłego bólu.

Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

®SANITY

1 szt.

KOMPRES ŻELOWY
ciepły/zimny  10 x 10 cm

®COREGA  SUPER MOCNY
krem mocujący 40 g / 70 g

5023 zł

9515 zł

krem 40 g

krem XL 70 g

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

5022 zł

7511 zł8025 zł

8534 zł

5019 zł

9013 zł
5021 zł

9919 zł

0096 zł

5714 zł 907 zł

Oferta ważna od 1.07. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.Oferta ważna od 1.07. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.Oferta ważna od 1.07. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

GALVENOX VENO, 500 mg.
NOWOŚĆ! Bez laktozy!
Galvenox Veno, 500 mg, kapsułki twarde. 
Skład ilościowy i jakościowy: Jedna kapsułka twarda zawiera 500 mg 
wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: azorubina (E 122). 
Postać farmaceutyczna: Kapsułka twarda walcowato-owalne, dwuelementowe kapsułki. 
Część wewnętrzna (korpus) – biała, część zewnętrzna (wieczko) – czerwona. Zawartość kapsułki – biały lub prawie biały proszek. 
Wskazania do stosowania:  Objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: bóle, kurcze, uczucie ciężkości nóg, mrowienie, drętwienie 
kończyn dolnych, zmiany skórne związane z zastojem żylnym, żylaki kończyn dolnych, obrzęki związane z przewlekłą niewydolnością żylną. 
Objawowe leczenie żylaków odbytu. Przeciwskazania:  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci (bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nie były na tej grupie badane).  
Podmiot Odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena ul. Krucza 62 50-984 Wrocław Polska.

LipiForma Plus - suplement diety.
Składniki: ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu standaryzowany na 4% 
zawartość monakoliny K, celuloza (substancja wypełniająca), żelatyna 
wołowa, ubichinon (koenzym Q10), sole magnezowe kwasów tłuszczowych 
(substancja przeciwzbrylająca), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), pikolinian chromu, 
kwas foliowy, witamina B12, barwniki: dwutlenek tytanu, azorubina*, pąs 4R*, żółcień chinolinowa*.
* Z uwagi na zawartość barwników produkt może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
LipiForma plus zawiera:
•  Monakolinę K - naturalną statynę z czerwonych drożdży z ryżu, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi.
•  Witaminy z grupy B (B6, B12) - które biorą udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny. Ponadto przyczyniają się do utrzymania prawidłowego 
   metabolizmu energetycznego.
•  Kwas foliowy - który bierze udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny.
•  Chrom - który pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu glukozy oraz prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.
Suplement diety LipiForma plus stosuje się u osób dbających o prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi. Produkt przeznaczony dla dorosłych.
Zalecane dzienne spożycie: 1 kapsułka dziennie (10 mg Monakoliny K z czerwonych drożdży z ryżu), najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub tuż 
po jedzeniu.
Przeciwwskazania: Nie stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, u osób z czynną chorobą wątroby lub z utrzymującą się zwiększona 
aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii. Nie stosować razem z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi 
lekami hipolipemizującymi. W czasie stosowania produktu nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Z uwagi na zawartość barwników produkt może 
mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu 
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent: APOTEX, ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa 

LIPIFORMA PLUS
30 kaps.

®SYSTANE  ULTRA - Wyrób medyczny. 
Preparat polecany przy objawach suchego oka.  
Przynosi ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia spowodowanego 
suchością oka. 

®Nawilżające krople do oczu SYSTANE  ULTRA mogą być również 
używane do nawilżania lub przywracania wilgotności miękkich soczewek 
kontaktowych zmniejszając dyskomfort związany z ich noszeniem.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

®SYSTANE  ULTRA krople do oczu 10 ml

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

®RANIGAST  MAX 20 tabletek powl.

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

POLOCARD 75 mg 60 tabl.

8017 zł

GALVENOX VENO 30 kaps.

8015 zł

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.

GALVENOX ŻEL 50 g



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.

5014 zł

5010 zł

®KETONAL  ACTIVE 10 / 20 kaps.

808 zł

8015 zł

10 kaps. 20 kaps.

®LINEX  FORTE 
14 kaps.

®ORTANOL  MAX 14 kaps.

®BETA-SOLAR  30 kaps.
®CHELA-FERR  FORTE 30 kaps.

PERCEPTIN™ 30 kaps.LUTEINA MAX-COMPLEX 30 tabl.

5011 zł

1,2Siła BEZ RECEPTY
®Ketonal  Active, 10 i 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/015/01-2018
1 McCormack K. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and spinal nociceptive processing. Pain. 1994 Oct;59(1):9-43.
2 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

®Linex  FORTE suplement diety 
®Linex  FORTE uzupełnia florę bakteryjną przy i po antybiotykoterapii*. 

®LINEX  FORTE – TWOJE DOBRE BAKTERIE

*opakowanie zewnętrzne produktu Linex Forte.
Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa                                                                                               LINE/003/01-2018

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

9525 zł

®ESSENTIALE  FORTE 50 kapsułek

NEBU-DOSE ISOTONIC 100 ampułek x 5 ml

Essentiale Forte, 300 mg, kapsułki. 1 kapsułka zawiera: 300 mg (Phospholipidum 
essentiale) fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę. 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy. 
Wskazania do stosowania: Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym 
stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak 
apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku 
nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu  zapalenia wątroby. 
Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 
2 kapsułki 3 razy na dobę. 
Sposób podawania: kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając 
(popijając np. szklanką wody). Długość leczenia nie jest ograniczona. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą.
OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Informacji udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00. Pozwolenie nr: R/2647.

®ESSENTIALE  MAX
30 kaps. - 28,85 zł

9516 zł

5011 zł

9522 zł

5022 zł

9527 zł

6 sasz.

200 ml

60 ml

500 ml

100 ml

®NIZORAL  szampon przeciwłupieżowy
6 sasz. x 6 ml / 60 ml / 100 ml

®NIZORAL
1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.
Wskazania: Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum): 
łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego (wywołanego przez Pityriasis versicolor).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

®TACTIMAG  NA SKURCZE
50 + 30 tabl.

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

®Beta-SOLAR   -  to suplement diety 
stanowiący kompozycję aktywnych składników, 
zestawionych w trzy formuły. 
Pro Tan Blend zawiera w swoim składzie m. in. miedź,
która pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji 
skóry. Antiox-protect skin Blend to mieszanina 
naturalnych antyoksydantów: witaminy E, selenu 
i manganu, a także ekstraktu zielonej herbaty, które przyczyniają się do wzmocnienia ochrony organizmu przed stresem oksydacyjnym. 
Witamina C i cynk, będące składnikami Beauty skin Blend pomagają utrzymać dobrą kondycję skóry.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

®CHELA-FERR  FORTE to suplement diety zawierający 
®żelazo Ferrochel  w postaci chelatu aminokwasowego 

®Albion  (diglicynian żelaza) wysoko przyswajalną 
i dobrze tolerowaną postać żelaza w zaawansowanym 
kompleksie z kwasem foliowym i witaminami: C, B6, B12.
Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki 
i Dziecka oraz jest rekomendowany przez Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne.

®Żelazo zawarte w CHELA-FERR  FORTE to:
- wysoka biodostępność
- bezpieczne działanie
- dobra tolerancja, redukcja efektów ubocznych 
- chelat aminokwasowy o strukturze potwierdzonej 

®   naukowo opatentowaną metoda FT-IR TRAACS
®Ponadto żelazo Ferrochel  posiada:

certyfikat GRAS (ang. Powszechnie Uznany za Bezpieczny) przyznany przez FDA
pozytywną opinię EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności)

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

Luteina max-complex - suplement diety w postaci tabletek powlekanych zawierający kompozycję naturalnej luteiny i zeaksantyny 
oraz ekstraktu z owoców borówki czarnej. Ekstrakt z owoców borówki czarnej zawierający antocyjanidyny korzystnie wpływa na wzrok 
poprzez właściwości antyoksydacyjne (dzięki czemu neutralizuje efekty działania wolnych rodników powstających w organizmie) oraz 
w wyniku dobroczynnego wpływu na naczynia krwionośne. Luteina jest naturalnym karotenoidem, występującym w oku. 
Naturalnie największa jej koncentracja znajduje się w plamce żółtej, dodatkowo jest również rozproszona w całej siatkówce i soczewce. 
Plamka żółta siatkówki dzięki swojej specyficznej budowie umożliwia tzw. centralne widzenie oraz odpowiada za ostrość widzenia.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

NOWOŚĆ

PERCEPTIN™ suplement diety
WYDAJNOŚĆ MÓZGU, INTELIGENCJA, 
WALKA ZE STRESEM, KONCENTRACJA
Suplement diety w kapsułkach, zawierający standaryzowane 
ekstrakty z korzenia ashwagandhy KSM-66, bakopy 
drobnolistnej oraz różeńca górskiego.
Ekstrakt z korzenia Ashwagandhy KSM-66 
(Withania somnifra L.) to wysokiej jakości wyciąg uzyskiwany 
w procesie zgodnymi z zasadami „Green chemistry”
bez użycia alkoholu i chemicznych rozpuszczalników. 
Pomaga radzić sobie ze stresem, utrzymać dobre 
samopoczucie w okresach napięcia psychicznego, 
nerwowego oraz okresach niepokoju. Pomaga również 
utrzymać odpowiednia kondycję fizyczną, uczucie energii i witalności. Ponadto wspiera procesy uczenia, zapamiętywania 
oraz utrzymanie dobrej kondycji sprawności umysłowej u osób starszych.
Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri L.) może wywierać korzystny wpływ na funkcje mózgu i przyczyniać się do poprawy pamięci 
krótko- i długotrwałej oraz zwiększenia koncentracji i inteligencji. Ponadto pomaga utrzymać sprawność umysłowa w okresie starzenia 
oraz pomaga w krążeniu krwi obwodowej, co wpływa na wydajność mózgu.
Różeniec górski (Rhodiola rosea L.) przyczynia się do zachowania optymalnej aktywności umysłowej i poznawczej oraz pomaga radzić 
sobie z indukowanymi przez stres objawami takimi jak: ból głowy i zmęczenie. Ponadto korzystnie wpływa w przypadku trudności ze snem.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

® LAREMID 2mg 10 tabletek (Loperamidi hydrochloridum).
Lek przeciwbiegunkowy w tabletkach dla dzieci (od 7 roku życia) i dorosłych.
Laremid wydłuża czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów oraz zmniejsza natychmiastową 
potrzebę wypróżniania. Skutkiem działania leku jest zmniejszenie częstości i liczby wypróżnień.
Lek Laremid stosuje się: 
• w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki;
• w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji u pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego.
Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA, ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

®LAREMID  10 tabletek

®ACIDOLAC  BABY
krople 10 ml

®Acidolac  baby krople suplement diety dla noworodków, niemowląt, dzieci 
jest produktem w postaci zawiesiny doustnej. Zawiera szczep bakterii probiotycznych 
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 o działaniu korzystnym dla zdrowia, zawarty 
w formie mikrokapsułek, otrzymywanych dzięki nowoczesnej technologii mikroenkapsulacji. 
Pozwala to na znaczące zwiększenie żywotności bakterii probiotycznych w przewodzie 
pokarmowym. Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 wchodzący w skład produktu 

®Acidolac  baby krople suplement diety to jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakterii. 
Bakterie te występują naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka, są odporne 
na działanie soku żołądkowego i kwasów żółciowych oraz wykazują dużą zdolność przylegania 
do nabłonka jelitowego, dzięki czemu łatwo zasiedlają przewód pokarmowy.
Produkt można stosować w celu uzupełniania flory bakteryjnej jelit w okresie 
antybiotykoterapii oraz przez 2-3 tygodnie po zaprzestaniu stosowania antybiotyków, a także 
w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym może dojść 
do zmian w składzie mikroflory.
Składniki: olej kukurydziany, bakterie kwasu mlekowego zawierające Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (białka mleka).
Zalecane spożycie: Produkt przeznaczony dla noworodków, niemowląt, dzieci. 5 kropli dziennie.
Stosowanie produktu u noworodków według indywidualnych zaleceń lekarza. Białko obecne w produkcie pochodzi z bakterii Lactobacillus rhamnosus 
GG ATCC 53103 oraz wykorzystania przy ich produkcji pochodnej kazeiny (białka mleka).
Producent: ZF POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

®METAFEN  
żel Forte 
żel 100 g

Solaq Solinea – syrop na zaparcia różnego pochodzenia. Suplement diety.
Solaq jest preparatem stosowanym w zaparciach. Głównym składnikiem preparatu jest laktuloza, dwucukier składający się z galaktozy połączonej 
z fruktozą, o działaniu łagodnie przeczyszczającym. Laktuloza zawarta w preparacie, na drodze osmotycznej, zwiększa ilość wody w jelicie grubym, 
przyspiesza pasaż jelitowy oraz zmiękcza masy kałowe, ułatwiając wypróżnienia. Laktuloza 10g/15 ml
Dostępne pojemności: 200 ml, 500 ml
Sposób użycia: Dzieci od 3 do 7 lat: 1 raz dziennie 5 ml syropu. Dzieci powyżej 7 roku życia: 1 raz dziennie 10 ml syropu. 
Dorośli: 1 raz dziennie 15 ml syropu. Syrop można przyjmować rozcieńczając go w wodzie lub innych płynach. 
Producent: Solinea Sp. z o.o. Sp. K. Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn. Wyprodukowano w UE

SOLAQ syrop 200 ml / 500 ml

9923 zł

8532 zł

5021 zł

8520 zł

8526 zł

9915 zł

Nebu-dose Isotonic to 0,9% roztwór 
soli fizjologicznej w postaci pojedynczych 
ampułek, bez konserwantów.
Głównymi wskazaniami do stosowania Nebu-dose isotonic są:
- Terapia inhalacyjna: zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydoza oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). 
   Preparat może być stosowany do rozcieńczania preparatów przeznaczonych do inhalacji.
- Zakraplanie i przemywanie oczu: zmniejsza dyskomfort wywołany niekorzystnymi warunkami środowiskowymi, takimi jak 
   klimatyzowane/ogrzewane pomieszczenia, suche, zadymione otoczenie itp.
- Płukanie i oczyszczanie nosa: objawowe łagodzenie kataru (nieżytu nosa).
- Higiena uszu: przemywanie i oczyszczanie
- Przemywanie ran
Działanie: Nebu-dose Isotonic to roztwór stosowany do inhalacji górnych dróg oddechowych, a także higieny oczu, uszu i nosa.
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
Sposób użycia: 
- Terapia inhalacyjna: Do jednorazowej inhalacji używać 4 lub 5 ml roztworu, zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Zastosowanie do oczu: zakraplać kilka kropli roztworu na powierzchnię oka tak często, jak to konieczne.
- Zastosowanie do nosa: odchylić głowę do tyłu i naciskając ampułkę zakroplić kilka kropli roztworu do obu otworów nosowych. 
   Wyprostować głowę w celu umożliwienia odpływu śluzu. Używać tak często, jak to konieczne.
Producent: Solinea Sp. z o.o. Sp. K. Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn. Wyprodukowano w UE

8517 zł

®Metafen  żel Forte. 
Skład i postać: 1 g żelu zawiera 100 mg 
(10%) soli lizynowej ibuprofenu. 
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 
metylu parahydroksybenzoesan i propylu 
parahydroksybenzoesan. 
Wskazania: Dolegliwości wymagające 
miejscowego działania przeciwbólowego 
i przeciwzapalnego: bóle towarzyszące chorobom 
układu mięśniowo-szkieletowego; bóle pleców; 
nerwobóle; bóle pourazowe; bóle w lekkich 
postaciach zapalenia stawów. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku, 
kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; Choroby alergiczne skóry; Choroby zakaźne przebiegające ze zmianami 
skórnymi; Oparzenia; Uszkodzona skóra; Występowanie w przeszłości skurczu oskrzeli, nieżytu nosa i pokrzywki w związku z przyjmowaniem 
kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; Dzieci poniżej 12 lat: nie należy stosować produktu leczniczego 
bez zalecenia lekarza, ze względu na rzadkie występowanie właściwych wskazań. 
Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma S.A. 
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; 
faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl.                                                                                                                                                                   ChPL: 2015.08.11. 

656 zł

505 zł

998 zł

30 kaps.

30 tabl.

WĘGIEL AKTYWOWANY 
30 kaps. / 30 tabl.

WĘGIEL AKTYWOWANY
• Wspomaga układ trawienny

WĘGIEL AKTYWOWANY w tabletkach wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i jelit. 
Wspomaga metabolizm lipidów (cholesterolu i  trójglicerydów) oraz utrzymanie prawidłowej równowagi tłuszczów we krwi. 
Podmiot odpowiedzialny: Colfarm S.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.

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.

INERBIOTYK C
10 kaps.

®DICODRAL  60
12 sasz.

®VITAPIL
60 tabl.

®VITAPIL  MAMA
60 tabl.

®MULTIFLAV
60 tabl.

15 dawek

®WARTIX
Środek do szybkiego usuwania
kurzajek z dłoni i stóp

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

Fortiliver Forte, suplement diety, 30 kapsułek
Wskazanie: uzupełnia dietę w fosfolipidy: 
fosfatydylocholinę i fosfatydyloinozytol. 
Skład: 1 kapsułka zawiera 750 mg lecytyny sojowej. 
Dawkowanie: dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż. – 1 kapsułka 2 razy dziennie. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Ostrzeżenia: produkt dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat. 
Przed zastosowaniem w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Fosfolipidy są pozyskiwane z soi, dlatego nie są 
one zalecane osobom z alergią na soję i jej przetwory. Przechowywanie: w temperaturze od 15°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Wyprodukowano: w Hiszpanii dla Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Kubickiego 11, 02-954 Warszawa.

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

®WARTIX
Wyrób medyczny
Środek do szybkiego usuwania kurzajek z dłoni i stóp
• Skuteczny – wystarczy zastosować 1 raz 
• Łatwy w użyciu - gotowy aplikator 
Dystrybutor: Genexo Sp. z o.o.
www.nakurzajki.com.pl

®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.
Wytwórca: Genexo Sp. z o.o., www.multiflav.pl

Plusssz Elektrolity to kompleksowy preparat dopasowany do potrzeb 
osób dorosłych, zawiera elektrolity, glukozę oraz zestaw witamin dodatkowo 
wzbogacony koenzymem Q10.
Właściwości:
Elektrolity tracimy zazwyczaj podczas intensywnego wysiłku fizycznego 
lub podczas upałów. Straty wody i minerałów należy uzupełniać pijąc napoje, 
które zawierają niezbędne elektrolity oraz węglowodany.
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A.

®PLUSSSZ  ELEKTROLITY
24 tabl. mus.

Plusssz Junior Elektrolity, 20 tabletek musujących
Tabletki musujące o smaku pomarańczowym zawierające zestaw elektrolitów 
odpowiedzialnych za prawidłowe wchłanianie wody do organizmu. Dzięki swoim 
składnikom polecany jest dla dzieci po 3 roku życia szczególnie w okresie upałów,
wysiłku fizycznego.
Zastosowanie: suplementacja diety w składniki preparatu.
Zalecane spożycie: tabletkę dziennie rozpuścić w szklance wody(200 ml). 
Spożywać do 4 tabletek dziennie.
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A.

®PLUSSSZ  JUNIOR ELEKTROLITY
20 tabl. mus.

FORTILIVER FORTE
30 kaps.

®VITAPIL  to profesjonalny preparat, którego składniki pomagają zachować zdrowe włosy i skórę głowy*.
Został opracowany przez ekspertów na bazie substancji odżywczych i naturalnych składników roślinnych. Dedykowany jest osobom, które 
chcą cieszyć się mocnymi, gęstymi i zdrowymi włosami. VITAPIL® działa od wewnątrz – nie tylko na łodygę włosa, ale przede wszystkim 
na cebulkę i gruczoły łojowe. Sprawia, że włosy stają się mocne, elastyczne i bardziej lśniące. Nie trzeba już wybierać w aptece między 
najbogatszym składowo produktem na włosy, a preparatami zawierającymi krzem lub biotynę.
Podmiot odpowiedzialny: Nutropharma

®VITAPIL  mama 
JEDYNY PREPARAT WSPOMAGAJĄCY ZDROWIE WŁOSÓW U MAM KARMIĄCYCH 

®VITAPIL  mama pomaga szybciej odzyskać zdrowie i witalność włosów po porodzie. 
Zawiera 17 składników odżywczych oraz naturalną krzemionkę z bambusa, dzięki czemu włosy stają się mocne, elastyczne i gładkie jak jedwab. 
Bezpieczny dla mamy i dziecka. Hipoalergiczny. 
Podmiot odpowiedzialny: Nutropharma

®DermaPlast  na odciski
Plastry hydrokoloidowe, które zamieniają się w żel po absorpcji wycieku 
płynu z pęcherza. Zapewniają komfort i ulgę w bólu poprzez bezpieczne 
osłonięcie rany oraz osłabienie ucisku na skórę. 
Stuktura Twin Tec: podwójna warstwa hydrokoloidowa w miejscach wymagających 
jeszcze bardziej skutecznego leczenia (odcisk). Plaster umożliwia skórze oddychanie, 
jest dyskretny i prosty w aplikacji. Jak druga skóra.Testowane dermatologicznie.
Podmiot odpowiedzialny: Hartmann Polska sp. z o.o.

®DERMAPLAST
plastry na odciski 
7 szt.     17 x 40 mm

®PREL  RED
®PREL  BLUE

®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.

983 zł

808 zł

808 zł

808 zł

909 zł

809 zł

808 zł

Składniki: Olej sojowy, żelatyna, octan DL-alfa-tokoferylu – witamina E, substancja wiążąca – glicerol, woda oczyszczona, octan retinylu – witamina A.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie, po posiłku. Kapsułkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzy-
mania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
Zawartość opakowania: 30 kapsułek miekkich
Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym 
piersią.
Producent: Avet Pharma Sp. z o. o. ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa

WITAMINA A+E
30 kaps.

Witamina A+E avet suplement diety
1 kapsułka dziennie. 30 kapsułek miękkich.
• Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
• Witamina A pomaga zachować zdrową skórę
• Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
• Witamina A pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
• Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

®Dicodral 60 - 12 saszetek.Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
®Dicodral 60 to doustny płyn nawadniający o smaku bananowym przeznaczony dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych. 

Skład został opracowany zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN).  
Do postępowania dietetycznego w celu: zmniejszenia ryzyka odwodnienia oraz wyrównania zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, 
które mogą wystąpić podczas biegunek (np. biegunki poantybiotykowej, podróżnych itp.) lub wymiotów (np. w wyniku zatrucia pokarmowego, 
choroby lokomocyjnej, u kobiet ciężarnych itp.). Można stosować go także w innych sytuacjach związanych z utratą wody i elektrolitów, 
np. w okresie upałów, w czasie podróży, w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego lub w trakcie diety odchudzającej.
Ważne informacje: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia 
ustalonej przez lekarza. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. 
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. +48 22 526 86 00, www.vitispharma.pl

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

®   Hydronique  gwarantuje bezbolesne 
   odklejanie i nie powoduje odparzeń ani podrażnień

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

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

plaster rozgrzewający 1 szt.

plaster chłodzący 1 szt.

601 zł

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

NIE ZAWIERAJĄ CUKRU.
SŁODZONE SĄ FIŃSKIM KSYLITOLEM I STEWIĄ.

ZDROWY LIZAK 
MNIAM-MNIAM  1 szt.

®PEHA-SOFT  NITRILE
rękawiczki bezpudrowe
Rozmiary: S, M, L, XL

®Peha-soft  nitrile fino bezpudrowa
Bezlateksowe, bardzo miękkie, nitrylowe rękawiczki diagnostyczn
Bezlateksowa, jednorazowa rękawiczka diagnostyczna wykonana z bardzo miękkiego nitrylu w kolorze fioletowym, bezpudrowa, 
wewnątrz pokryta powłoką polimerową ułatwiającą nakładanie; powierzchnia zewnętrzna teksturowana w obszarze palców zapewnia 
optymalną przyczepność; bardzo elastyczna i odporna na rozdarcia; doskonale dopasowana do dłoni o wysokiej wrażliwości dotykowej; 
uniwersalna pasująca na obie dłonie. Dostępne w rozmiarach S,M,L,XL. Pakowane po 150 szt.
Podmiot odpowiedzialny: Hartmann Polska sp. z o.o.

500 zł

1 para - 2 szt.

0010 zł

9540 zł

9539 zł

8027 zł

9541 zł
933 zł

5010 zł

1 szt. 3 szt.

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

BIOTYNA FORTE 2,5mg suplement diety
60 tabletek powlekanych

1,2,3Dbam o włosy
1,2,3BIOTYNA FORTE 2,5mg suplement diety został opracowany dla osób dorosłych dbających o zdrowe włosy . Biotyna pomaga zachować 

1zdrowe włosy . Biotyna jest niezbędnym składnikiem do prawidłowego wzrostu włosów. Ponadto pomaga zachować zdrową skórę. Cynk 
2 3pomaga zachować zdrowe włosy  oraz paznokcie. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej barwy (pigmentacji) włosów .

Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, glukonian cynku (cynk), substancja glazurująca – hydroksypropylometylo-
celuloza, 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.

BIOTYNA FORTE
60 tabl. powl.

8013 zł



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

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.

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

ASPARAGINIAN EXTRA
50 tabl.

954 zł

804 zł

955 zł

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
20 saszetek

JUNIOR GEL
antybakteryjny żel do rąk
żel 50 ml

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.

997 zł

 PANZOL PRO 20 mg  14 tabl. dojelit.

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

NOWOŚĆ

9531 zł

®CENTRUM  ENERGIA 30 tabl.

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

®BALDIVIAN  
NOC
15 tabl. / 30 tabl.

®Baldivian  Noc jest lekiem roślinnym zawierającym suchy wyciąg 
z korzenia kozłka lekarskiego. Lek ten jest stosowany do łagodzenia zaburzeń snu.
Skład: Substancja czynna: każda tabletka drażowana zawiera 441,35mg wyciągu (jako suchy wyciąg) z Valeriana officinalis L., s.l., korzeń 
(co odpowiada 2,65g-3,27g korzenia kozłka lekarskiego). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Pozostałe składniki: maltodekstryna, 
krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. Otoczka cukrowa tabletki: sacharoza, talk, wapnia węglan, 
tytanu dwutlenek (E 171), guma arabska suszona rozpyłowo, szelak, Makrogol 6000, Capol 600 Pharma (wosk biały, wosk Carnauba, szelak, 
etanol), Powidon K 25, olej rycynowy oczyszczony, potasu diwodorofosforan, indygotyna (E 132).
Wskazania: Jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.
Przeciwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, Austria
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9913 zł

10 sasz.

008 zł

10 kaps.

9817 zł

6019 zł

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

Orton Flex, 30 sasz. 
- 67,80 zł

ORTON FLEX 30 kaps.

8012 zł

MAGLEQ B6 MAX 
50 tabl.

MAGLEQ B6 MAX. Suplement diety 
Znużenie, zmęczenie w ciągu dnia?
Potrzebny MAGLEQ B6 MAX – na wyższe potrzeby magnezu!
MAGLEQ B6 MAX to wysokiej jakości magnez w postaci łatwo przyswajalnej soli 
– cytrynianu magnezu, charakteryzującego się doskonałą wchłanialnością wśród 
związków magnezowych.  MAGLEQ B6 MAX zawiera 102 mg jonów magnezu 
– wysoką dawkę wśród preparatów magnezowych dostępnych na rynku. Magnez 
zawarty w MAGLEQ B6 MAX należy do najlepiej wchłanianych soli magnezu.  
MAGLEQ B6 MAX łagodzi niedobory dietetyczne magnezu, którego objawami są 
znużenie i zmęczenie w ciągu dnia. 
Skład: 1 tabletka zawiera 944 mg cytrynianu magnezu (102 mg Mg2+) 
i 2,5 mg witaminy B6.
Zastosowanie: w uzupełnieniu diety w magnez i witaminę B6, w stanach zmęczenia, 
przeciążenia organizmu oraz stresu, podczas intensywnej pracy umysłowej i fizycznej, 
w czasie i po wysiłku fizycznym.
Opakowanie: 50 tabletek.
Sposób użycia: 1 tabletka 1-2 razy dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody. 
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.                       MAQ/16/07/06

8614 zł

8513 zł

8522 zł

5014 zł

9521 zł

żel 50g żel 100g krem 67g

15 tabl.

30 tabl.

DIP RILIF żel 50g i 100g DIP HOT krem 67g

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 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 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

Dip HOT rozgrzewający. Skład, postać i dawka substancji czynnej: Produkt złożony – krem, zawiera salicylan metylu, mentol, olejek eukaliptusowy, olejek terpentynowy.  
Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej, pomocniczo w kośćcu, 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. 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

5056 zł
®Femibion  Natal 2 PLUS

Specjalnie opracowany, aby wspierać szczególne potrzeby od 13 tygodnia ciąży, jako uzupełnienie zdrowej diety. 
Pomoże w prawidłowym rozwoju Twojego dziecka. Zobacz!
Do 13. tygodnia ciało Twojego dziecka jest już w pełni uformowane i rozpoczyna się faza intensywnego wzrostu. Dlatego zalecamy, abyś zaczęła wtedy stosować preparat 

® ®Femibion  Natal 2 PLUS Ciąża + Karmienie piersią. Femibion  Natal 2 PLUS dostarcza Twojemu organizmowi starannie dobrane składniki odżywcze, takie jak folian 
®(Metafolin  i kwas foliowy) i kwas tłuszczowy DHA z grupy omega-3 od 13. tygodnia ciąży do końca okresu karmienia. 

Przez cały okres ciąży powinnaś dbać szczególnie o dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości folianu. 
Podmiot odpowiedzialny: MERCK Sp. z o.o.

®FEMIBION  
NATAL 2 PLUS

30 tabl. + 30 kaps.

ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO RĄK DLA DZIECI JUNIOR GEL 50 ml.
Przyjemnie pachnie, szybko wysycha i pozostawia skórę odświeżoną i zdezynfekowaną. 
Dzięki specjalnie dobranej recepturze zawierającej alkohol, glicerynę, prowitaminę B5 oraz poliglikol, 
skutecznie eliminuje florę bakteryjną i równocześnie pielęgnuje skórę dłoni.
Sposób użycia: nałożyć żel na suche dłonie, wetrzeć i pozostawić do wyschnięcia.
Wskazania: polecany szczególnie w podróży, w szkole i wszędzie tam gdzie mycie rąk jest utrudnione.
Ostrzeżenie: stosowanie żelu przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych. Unikać kontaktu z oczami. 
Nie stosować na podrażnioną i uszkodzoną skórę. Przebadany dermatologicznie. Bez alergenów.
INGREDIENTS/SKŁADNIKI: ALCOHOL DENAT, AQUA, PEG-8, GLYCERIN, PANTHENOL, CARBOMER, 
AMINOMETHYL, PROPANOL, PARFUM.
Podmiot odpowiedzialny: ScanAnida

ALOE VERA 
antybakteryjny żel do rąk
żel 50 ml

ALOE VERA ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO RĄK DZIAŁA BEZ UŻYCIA WODY 50 ML 
Żel do rąk działa antybakteryjnie, pozostawia uczucie świeżości. Aloes, gliceryna 
i naturalna betaina nawilżają i nie wysuszają skóry.
Sposób użycia: nałożyć niewielką ilość żelu na suche dłonie i wetrzeć.
Wskazania: stosować do dezynfekcji rąk po ich umyciu. Polecany szczególnie 
w podróży, pracy i w szkole oraz wszędzie tam, gdzie umycie rąk jest utrudnione. 
Produkt przebadany dermatologicznie
INGREDIENTS/SKŁADNIKI: ALCOHOL DENAT, AQUA, BETAINE, GLYCERIN, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, CARBOMER, TEA, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 
PARFUM, LINALOOL.
Podmiot odpowiedzialny: ScanAnida

9519 zł
®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. 

®TANTUM VERDE  
spray 30 ml

Skuteczne leczenie grzybicy 
2pochwy i sromu

Dawkowanie i sposób podania: 1 kapsułka dopochwowa miękka raz na dobę przez 3 dni. 
Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Wielkość opakowania: 3 kapsułki dopochwowe miękkie.
1 Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
  nr UR/ZD/1214/17 z dnia 17.07.2017 r. 
2
 Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin Optima. Data zatwierdzenia: 17/07/2017
Nazwa produktu leczniczego: Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. 
Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: Azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). 
Dawka substancji czynnej: 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu 
(Fenticonazoli nitras). 
Postać farmaceutyczna: Kapsułka dopochwowa, miękka. Wskazania do stosowania: Drożdżyca błon śluzowych 
narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., 
Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy.

Pierwszy lek na grzybicze zapalenie pochwy i sromu 
w postaci dopochwowych kapsułek miękkich dostępny 
bez recepty¹.

Tylko 3 dni terapii. Ta sama dawka lecznicza 
jak w leku na receptę².

Substancja czynna leku Gynoxin
Optima: 200 mg azotanu fentikonazolu.

3031 zł
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

®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 

8512 zł

2011 zł

993 zł

995 zł

tuba 50 ml aplikator 50 ml


