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Oferta ważna od 1.07. do 31.08.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.Oferta ważna od 1.07. do 31.08.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.Oferta ważna od 1.07. do 31.08.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

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

®KICK THE TICK  
repelent spray 200 ml

®KICK THE TICK  Max Repelent Plus, produkt biobójczy. 
Spray w ekonomicznym opakowaniu, który skutecznie chroni przed kleszczami, komarami i meszkami. 
Trójskładnikowa formuła działa odstraszająco na owady i kleszcze oraz zakłóca ich receptory czuciowe. 
Zapewnia skuteczną do ochronę do 4 godzin. Można stosować go u dzieci od 3-go roku życia. 
Nie zawiera DEET. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. Pojemność 200 ml.
Dystrybutor: ICB Pharma. 

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.

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

® ®OSŁONIK  MAX extra kapsułki 20 sztuk. OSŁONIK  MAX junior saszetki 10 sztuk
®Osłonik  Max to suplement diety. Zawarte w Osłonik Max szczepy bakterii działają wspomagająco w:

•  trakcie i po antybiotykoterapii
•  chorobach przewodu pokarmowego przebiegających z biegunką

® 9 9Osłonik  Max to synbiotyk zawierający w składzie: Lactobacillus rhamnosus GG – 2 x 10  jtk; Saccharomyces boulardii – 2 x 10  jtk; 
Inulinę – 200 mg (jtk – jednostka tworząca kolonie).  Teraz w formie MIKROKAPSUŁKOWANEJ zapewniającej zachowanie wysokiej 
aktywności biologicznej bakterii podczas przechowywania produktu oraz jego przyjmowania.

®Osłonik  Max (extra i junior) jest przeznaczony dla: wszystkich grup wiekowych: niemowląt, dzieci i dorosłych (kapsułki od 3 roku życia); 
nie zawiera laktozy; nie wymaga przechowywania w lodówce; wygodna postać preparatu: saszetki lub kapsułki
Producent: Polfa Tarchomin S.A.

COLON SLIM proszek 300g

®MAGNE B6  50 tabl.

COLON MEN proszek 200g

®MAGNE B6  FORTE 60 tabl.

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

®CENTRUM  ENERGIA

NERVOCALM SEN

30 tabl.

20 tabl.
z melatoniną i melisą

®SYSTANE  ULTRA krople do oczu 10 ml

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

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

COLON SLIM - suplement diety w proszku.
• Pomaga w utracie wagi (glukomannan) w ramach diety niskokalorycznej
• Pomaga redukować tkankę tłuszczową (melonowiec właściwy) 
Suplement diety może być spożywany przez wegetarian i wegan.
Sposób użycia: 3 razy dziennie po 2 płaskie łyżeczki (4 g każda). Zmieszać ze szklanką płynu 
(np. wody, soku etc.) i wypić przed posiłkiem. Popić dodatkową porcją płynu. Korzystne 
działanie występuje w przypadku spożywania 3 g glukomannanu dziennie w trzech porcjach 
po 1 g każda, z 1 lub 2 szklankami wody, przed posiłkiem i w ramach diety niskokalorycznej.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może 
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Colon Slim przeznaczony 
dla dorosłych i dzieci powyżej 12-go roku życia.
COLON MEN - suplement diety w proszku.
• korzystnie wpływa na pracę jelit (łupina nasienna babki jajowatej psyllium)
• zawiera bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis)
• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty i dróg moczowych (ekstrakt z pestek dyni)
• wspomaga proces produkcji spermy (selen)
• wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (selen)
Suplement diety może być spożywany przez wegetarian i wegan.
Sposób użycia: 2 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) przed posiłkami rano i wieczorem. 
Zmieszać ze szklanką płynu (np. wody, soku etc.) i wypić przed posiłkiem. Popić dodatkową 
porcją płynu. Łączna ilość przyjętego płynu na 5 g suplementu diety Colon Men nie powinna 
być mniejsza niż 250 ml. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie należy przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako 
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Colon  Men przeznaczony dla dorosłych i dzieci 
powyżej 12-go roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A.

NervoCalm sen z melatoniną 1mg i melisą
Suplement diety
Suplement diety NervoCalm sen z melatoniną 
został stworzony z myślą o osobach mających 
trudności z zasypianiem i spokojnym snem, 
żyjących w napięciu nerwowym i dążących 
do uzyskania stanu wyciszenia w godzinach 
wieczornych i nocnych.
Skład zalecanej do spożycia porcji dziennej, zawartość w 2 tabletkach: 
Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego 400 mg, Ekstrakt z liści melisy lekarskiej 200mg, 
L-teanina z liści zielonej herbaty 200mg, Ekstrakt z ziela męczennicy (passiflora) 20 mg, Melatonina 1 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 po 20 tabletek powlekanych po 762 mg.
Sposób użycia: 1 tabletka przed pójściem spać.
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Na wątrobę.
®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 
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

®SYLIMAROL  70mg 30 tabl.

® ®Pipi Nitolic  Zestaw 50 ml przeznaczony do kompleksowego leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
Zawartość opakowania:

® ®1. Pipi Nitolic  50ml - spray do stosowania w celu leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
®2. Nitolic  nit remover 20 ml - emulsja rozpuszczająca cementowe spoiwo, ułatwia usuwanie martwych gnid z włosów.
®3. Nitolic  Wash 20 ml – dodatek do prania przeznaczony do usuwania wszy głowowej oraz gnid a także wszy odzieżowej z tkanin, z którymi osoba zarażona 

    miała kontakt, np.: ubrania bielizna pościel, koce narzuty itp.
®4. Grzebień Nitolic – gesty grzebień służący do wyszukiwania owadów w celach diagnostycznych oraz usuwania martwych wszy i gnid po wykonanym zabiegu.

®5. Czepek Nitolic
6. Lista kontaktów 

® ®7. Książeczka „Problem z głowy”, dzięki której można umilić dziecku czas pod czas stosowania Pipi Nitolic  oraz wyjaśnić mu, że problem wszy nie jest tak straszny, 
    jak się może wydawać.

® ®Pipi Nitolic  30ml  wyrób przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawicy wywołanej przez wesz głowową. 
Zalety preparatu
• Jednorazowa aplikacja - bez konieczności wykonywania powtórnego zabiegu
• Likwiduje aktywne stadia rozwojowe wszy
• Likwiduje jaja wszy (gnidy)

® ®Zawartość opakowania: Pipi Nitolic  30ml - spray do stosowania w celu leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową.
Producent: ICB PHARMA

® ®PIPI  NITOLIC  
zestaw, spray 30 ml

®NUROFEN  EXPRESS FORTE 30 kaps.
®BIOTEBAL

30 / 60 tabl.

Biotebal (Biotinum). Skład i postać: Tabletki. 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny. Wskazania: Niedobór biotyny. Dawkowanie i sposób podawania: Podanie doustne. 
Dawkowanie. Zwykle 5 mg na dobę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostrzeżenia 
i zalecane środki ostrożności: Produkt należy stosować regularnie. Produkt zawiera sorbitol (E 420) i dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko wystę-
pującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Działania niepożądane: W badaniach klinicznych stwierdzono pojedyncze przypadki zaburzeń żołądkowo-jelitowych 
i pokrzywki. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego perso-
nelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C; 02-222 Warszawa; 
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.               .
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 14438 wydane przez MZ. 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. Lek wydawany 
bez recepty. ChPL: 2017.07.28. 

®MAGNE B6 , 48 mg jonów 
magnezu + 5 mg pirydoksyny 
chlorowodorku, tabletki 
powlekane. Każda tabletka 
powlekana zawiera 48 mg 
jonów magnezu (1, 97 mmol) 
w postaci magnezu mleczanu 
dwuwodnego (Magnesii lactas 
dihydricus) i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza 330,569 mg. 

®Magne B6  Forte, 100 mg jonów magnezu + 10 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu 
w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) i 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 
laktoza 50,57 mg. Wskazania do stosowania: Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: - nerwowość, drażliwość, 
wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; - objawy lęku, takie jak kurcze przewodu 
pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); - kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. 
W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Sposób podawania: Tabletki 
należy połykać popijając dużą ilością wody. Do stosowania wyłącznie u dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat lub powyżej. Dostępne są inne postaci produktu 
leczniczego, odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, 
ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy. 
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 Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 4279. {ChPL 02/2016} 

NOWOŚĆ
Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie. 
Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg i
buprofenu (Ibuprofenum). 
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony 
jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży 
o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym 
leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból 
głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból 
związany z przeziębieniem.  
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie 
(np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; czynna 
lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka 
niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krzepnięcia lub skaza krwotoczna; 
niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; 
dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg. 
Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) 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.

®COREGA  SUPER MOCNY
krem mocujący 40 g / 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.

®CONTROLOC Control  20 mg
Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera 
20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu 
sodowego półtorawodnego).
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawów 
choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, 
zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, 
których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem jest 
przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH., Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.

®CONTROLOC  Control 
14 tabletek

®VOLTAREN  EXPRESS FORTE
20 kapsułek miękkich

Voltaren Express Forte
Diklofenak potasu 25 mg. Kapsułki miękkie.
Wskazania do stosowania: 
Voltaren Express Forte stosuje się w bólach 
mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu 
okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), 
bólu głowy, bólu zębów, bolesnym 
miesiączkowaniu. Leczenie objawów grypy 
i przeziębienia (bóle uogólnione, gorączka), 
bólu gardła.
Przeciwwskazania:
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego.
- Występujące w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami 
   przeciwzapalnymi (NLPZ). Czynna lub występująca w przeszłości nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (wystąpienie dwóch lub więcej 
   odrębnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
- Trzeci trymestr ciąży.
- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
- Stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba 
   naczyń mózgowych.
- Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub pochodnych kwasu acetylosalicylowego, stosowanie 
   diklofenaku jest przeciwwskazane u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn 
   może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  v.IX.2016

®VITA BUERLECITHIN
1000 ml

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

®MULTI-SANOSTOL
syrop 600 g

®MULTI-SANOSTOL
Wielowitaminowy preparat dla dzieci (od 1 roku życia), 
z dodatkiem wapnia, syrop, produkt złożony.
Wskazania: zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych 
w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, utrata 
apetytu, skłonność do częstych infekcji, okres wzrostu i rozwoju, 
stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie, 
obniżona zdolność koncentracji, okres rekonwalescencji 
po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii, w celu poprawy 
ogólnej kondycji organizmu. Produkt może być podawany 
dzieciom powyżej 1 roku życia, a także młodzieży i dorosłym.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik 
produktu, zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia),
zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria), 
zwiększone stężenie Wit. A lub D (hiperwitaminoza A lub D).
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi 
z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni 
przyjmować tego produktu. Opakowanie: 600g
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

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

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

LEK NA BÓL 
O DUŻYM NASILENIU 
I GORĄCZKĘ

NOWOŚĆ

CALCIUM
®ALERGO PLUS

16 tabl. mus.

LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ

Laboratoria PolfaŁódź 
Calcium Alergo Plus. Suplement diety.
Wapno na alergię
Jedyny preparat z unikalną formułą Triple Action
• Wysoko przyswajalny mleczan wapnia
• Synergia działania (wapń + cynk + kwercetyna)
• Smak pomarańczowy
Wapno CALCIUM ALERGO PLUS zawiera FORMUŁĘ TRIPLE ACTION, która dzięki optymalnym proporcjom poszczególnych składników wzmacnia 
siły obronne organizmu. Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. Kwercetyna jest związkiem z grupy flawonoidów. Wapń i cynk biorą udział w procesie podziału komórek.
Sposób stosowania: Zalecana dzienna porcja do spożycia – 2 tabletki dziennie. Tabletkę rozpuścić w połowie szklanki letniej wody. Nie należy 
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety. Suplement 
diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Spożycie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia deklarowany efekt dla zdrowia.
Zawartość opakowania: 16 tabletek musujących
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

B12 MAX
60 tabl.

B12 MAX
suplement diety
WYSOKA ILOŚĆ WITAMINY B12 W MAŁEJ, ŁATWEJ DO POŁKNIĘCIA TABLETCE
60 tabletek
Bardzo wysoka ilość witaminy B12 w małej, łatwej do połknięcia tabletce. Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu 
homocysteiny. Homocysteina jest czynnikiem determinującym stan układu sercowo-naczyniowego. Witamina B12 przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu energetycznego, prawidłowych funkcji psychologicznych oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 
Pomaga również w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i odpornościowego.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

MAGNEZ B6 
CYTRYNIAN 
30 tabl.

®Doppelherz  aktiv

Doppelherz aktiv Magnez-B6 Cytrynian to produkt zawierający wysoce 
przyswajalny magnez w postaci cytrynianu wzbogacony o witaminę B6. 
Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, 
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga 
w utrzymaniu prawidłowego utrzymania funkcji psychologicznych 
a ponadto wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny. 
Magnez przyczynia się do właściwego funkcjonowania mięśni i zachowania 
równowagi elektrolitowej.
Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.
Zalecane spożycie: stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku, popijając wodą.
Producent: Queisser Pharma

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

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 kapsułek 
lub 30 saszetek


