
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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Oferta ważna od 01.09. do 31.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.Oferta ważna od 01.09. do 31.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.Oferta ważna od 01.09. do 31.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

®COREGA  SUPER MOCNY
krem mocujący 40 g / 70 g

®              PERSEN  FORTE 20 kapsułek

                           SILCONTROL 2 tabletki

®       VITRUM  D3 FORTE   2000 j.m. 
60 kapsułek

• 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.

®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 

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

Silcontrol, 
tabletki powlekane, 25 mg syldenafilu. 
Lek na erekcję.
Działa nawet po 12 minutach i do 5 godzin po zażyciu.
Wskazania: Produkt leczniczy Silcontrol jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli 
niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego 
działania produktu Silcontrol niezbędna jest stymulacja seksualna. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Równoczesne 
stosowanie z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci, leków 
pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat. Stosowanie u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest 
wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa 
lub ciężka niewydolność serca),  którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic, przedniej, 
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), 
po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, 
takimi jak retinitis pigmentosa. 
Podmiot odpowiedzialny: Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.

®Vitrum  D3 Forte 2000 j.m.
Suplement diety
VITRUM D3 forte zawiera 2000 j.m. witaminy D, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać jej właściwy poziom w organizmie. 
Odpowiednie stężenie witaminy D w organizmie przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego 
i właściwej pracy mięśni. Poza tym, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu 
z przewodu pokarmowego. Witamina D bierze też udział w procesie podziału komórek. Witamina D pomaga zmniejszyć 
ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu 
do złamań kości u osób obojga płci w wieku 60 lat i starszych.
Zalecane spożycie: Dorośli (w tym osoby powyżej 60 lat) 1 kapsułka dziennie niezależnie od posiłku.
Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

MELATONINA LEK-AM  - Nr 1 w Polsce na sen

Dostępne dawki: tabletki 5 mg.

Skład: 1 tabletka Melatoniny LEK-AM zawiera 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: 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, 5 mg - pozwolenie nr 8317

MELATONINA LEK-AM 5 mg 
30 tabl.

®KETONAL  ACTIVE    10 / 20 kaps.

1Siła 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/011/01-2019
1Na podstawie badania TNS Kantar – postrzeganie marki Ketonal maj 2018; http://www.ketonalactive.pl/Informacje-o-leku/
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PODWÓJNE DZIAŁANIE NA BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE

®BIOVITAL
TRAWIENIE
1000 ml

®
Biovital  TRAWIENIE, Suplement diety, 1000ml 

®
Biovital  TRAWIENIE dzięki płynnej formie jest łagodny 
dla żołądka i umożliwia szybkie wchłanianie substancji 
aktywnych do organizmu.
- wspomaga trawienie i przepływ soków trawiennych 
  (wyciąg z liści karczocha)
- wspiera zdrowie wątroby i detoksykację organizmu 
  (wyciąg z cykorii)
- pomaga przy wzdęciach i skurczach brzucha 
  (wyciąg z owoców kopru włoskiego)
- ma działanie prebiotyczne, które sprzyja prawidłowej 
  florze bakteryjnej jelit (wyciąg z korzenia mniszka)
Skład: Wyciąg z liści karczocha, Wyciąg z owoców kopru 
włoskiego, Wyciąg z liści mięty pieprzowej, Wyciąg 
z kłącza imbiru, Wyciąg z korzenia mniszka, Wyciąg 
z korzenia cykorii, Witamina B12, Witamina B6, Jod
Podmiot wprowadzający na rynek: EGIS Pharmaceuticals 
PLC, Keresztúri út 30-38, 1106 Budapeszt, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez: EGIS Polska Sp. z o.o., 
ul. 17 Stycznia 45 D, 02-146 Warszawa
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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

® 9Osłonik  Max to synbiotyk zawierający w składzie: Lactobacillus rhamnosus GG – 2 x 10  jtk; Saccharomyces boulardii 
9– 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.

TARVIT ŻELAZO
syrop 250 ml
syrop 500 ml

®NUROFEN  MIĘŚNIE I STAWY
2 plastry lecznicze / 4 plastry lecznicze

TARVIT Żelazo 
Suplement diety 
Tarvit Żelazo jest suplementem diety, 
który zawiera żelazo, cynk oraz witaminy 
w płynnej formie o pysznym, 
brzoskwiniowym smaku.
Składniki: 
Woda, syrop fruktozowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; ekstrakt ze skórki cytryny (Citrus limon L.), aromat, substancje konserwujące: 
sorbinian potasu, benzoesan sodu; żelazo (glukonian żelaza II), cynk (mleczan cynku), biotyna (D-biotyna), tiamina 
(monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).
Producent: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa

®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.

®
 FEBRISAN                                       12 sasz.

MÖLLER’S TRAN NORWESKI
250 ml

COLON C 
200 g

®AMOLOWE  NA GARDŁO 
16 past.

®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 12 saszetek podłużnych.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp.z o.o.

Moller's Tran Norweski
suplement diety o bardzo wysokiej 
jakości i czystości tranu z dorsza. 
Preparat przeznaczony dla dorosłych 
i dzieci powyżej 3 roku życia.
Składniki: olej z wątroby dorsza (ryby), 
naturalny aromat, octan 
DL-alfa-tokoferylu (wit. E), 
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli).
Właściwości składników
• Kwas omega-3 DHA przyczynia się 
   do prawidłowej pracy mózgu oraz 
   prawidłowego widzenia.
• Kwasy te przyczyniają sie do prawidłowej 
   pracy serca.
• Witamina D wspomaga odporność oraz utrzymanie 
   zdrowych kości.
• Witamina A przyczynia się do prawidłowego widzenia i wspiera układ odpornościowy.
Zalecane dzienne spożycie: Dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia: 5 ml.
Producent: Orkla Health AS, Norwegia
Dystrybutor: Orkla Care S.A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin

Nurofen Mięśnie i Stawy, 
200 mg ibuprofenu, plaster leczniczy. 
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Nurofen Mięśnie i Stawy jest wskazany do krótkotrwałego leczenia 
objawowego, miejscowego bólu spowodowanego ostrym naciągnięciem mięśni lub zwichnięciem powstałym 
w następstwie łagodnych urazów w pobliżu stawów rąk lub nóg u dorosłych lub młodzieży w wieku 16 lat i powyżej. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; Pacjenci 
z reakcjami alergicznymi nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, 
obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związanymi z przyjęciem ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); Stosowanie na uszkodzoną lub zranioną skórę, Trzeci trymestr 
ciąży, stosowanie na oczy, usta lub błony śluzowe. 
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland).

R E C I GA R
*W portfolio Adamed PharmaProdukt leczniczy 

Leczy uzależnienie od nikotyny
Innowacyjny blister organizuje dawkowanie

Colon C
Suplement diety w proszku, zawierający składniki 
wspomagające utrzymanie zdrowych jelit. 
Składniki Colon C:
• Łupina nasienna babki jajowatej - posiada zdolność 
   pęcznienia, dzięki czemu przyspiesza przesuwanie się 
   mas zawartych w jelitach, ułatwia wypróżnianie oraz 
   daje uczucie sytości. Dodatkowo pomaga kontrolować 
   stężenie cholesterolu we krwi.
• Inulina z cykorii - korzystnie wpływa na pracę jelit oraz 
   pomaga kontrolować wagę.
• Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis 
   - to bakterie kwasu mlekowego, które są naturalnym 
   elementem flory bakteryjnej naszego organizmu. 
   Technologia podwójnego powlekania Lab2Pro 
   wielokrotnie zwiększa przeżywalność bakterii.
Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki 
w dietoterapii zaparć.  
Suplement diety może być spożywany przez wegetarian 
i wegan. Odpowiedni dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A.

*NOWOŚĆ



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.

MAX VITA K2                              30 kaps.

®LAKTOMAG  B6                      50 tabl.
®KETONAL  SPRINT             

12 sasz.

MAX OMEGA-3                        30 kaps. WITAMINA C
FORTE 1000
20 tabl. musujących

MAX VITA K2 
to suplement diety zawierający w swoim składzie wysokiej jakości witaminę K. 
Witamina K wspomaga mineralizację kości oraz utrzymanie prawidłowej ich struktury. 
Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. 
Składniki: Oliwa z oliwek, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; menachinon, 
barwnik: tlenkii wodorotlenki żelaza, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli.
Producent: Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

Laktomag B6 to lek stosowany w profilaktyce powikłań związanych z niedoborem magnezu i witaminy B6. Pomaga w stanach 
przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, nadpobudliwości nerwowej, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni 
i arytmii serca. 
Wskazania: W stanach niedoboru magnezu oraz wspomagająco w leczeniu chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie 
tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, w terapii atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn, 
w stanach depresji nerwowej, w kompleksowym leczeniu osteoporozy. Witamina B6 jest związkiem zwiększającym pulę magnezu 
w organizmie przez hamowanie jego wydalania. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Kiedy nie przyjmować 
leku LAKTOMAG B6: uczulenie na wodoroasparaginian magnezu, witaminę B6 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
(wymienionych w punkcie 6); jeśli u pacjenta występuje: ciężka niewydolność wątroby i nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza 
B6, znaczne niedociśnienie tętnicze, zwolniona akcja serca poniżej 50 uderzeń na minutę, myasthenia gravis, choroba Parkinsona 
leczona lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy. Ostrzeżenia i środki ostrożności: przy stosowaniu doustnych 
preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku, a lekiem LAKTOMAG B6 z powodu 
zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego, jeśli występują zaburzenia czynności serca i nerek. 
Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg (70 mg jonów Mg2+) wodoroasparaginianu magnezu i 5 mg chlorowodorku pirydoksyny (wit. B6). 
Substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna, aromat bananowy, aspartam, magnezu stearynian. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30 – 851 Kraków. Pozwolenie nr: R/3577.
Sposób i droga podania: Podanie doustne.

Pokonaj zmęczenie, 
skurcze i inne objawy 
niedoboru magnezu

®Ketonal  Sprint, 25 mg/50 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce. 
Skład: Jedna saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg)/Jedna saszetka zawiera 50 mg 
ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (80 mg). 
Wskazania: Lek jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat w krótkotrwałym objawowym leczeniu ostrego bólu 
o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, tj.: ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie, ból spowodowany lekkimi 
nadwyrężeniami i zwichnięciami. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, kwas acetylosalicylowy (ASA) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(NLPZ), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, 
napad astmy, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne wywołane przez ketoprofen, ASA lub inne NLPZ. 
U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko śmiertelne przypadki reakcji anafilaktycznych). Astma w wywiadzie. Czynna choroba 
wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego 
w wywiadzie. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ciężka niewydolność serca. 
Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Skaza krwotoczna. III trymestr ciąży. 
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.
Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.
Sygnatura: KETO/008/01-2019

MAX OMEGA-3 
zawiera wysokiej jakości olej z ryb, będący bogatym źródłem kwasów EPA i DHA, 
które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie serca. Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia.
Składniki: Olej rybi (z sardeli, makreli i sardynek) zawierający 18% kwasu eikozapentaenowego – EPA, 
12% kwasu dokozaheksaenowego – DHA, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.
Producent: Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

®VIGANTOLETTEN  1000 
90 tabl.

Vig/2016/11/BM/35

WITAMINA D 
dla całej rodziny

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

®ESSENTIALE  FORTE      50 kaps.
®ESSENTIALE  MAX             30 kaps.

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, 600 mg, kapsułki twarde; 
1 kapsułka zawiera: fosfolipidy z nasion sojowych 
zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę 600 mg. 
Wskazania do stosowania: Preparat Essentiale 
Max jest produktem leczniczym stosowanym 
w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne 
dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie 
ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane 
uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej 
diety, działania substancji toksycznych lub 
w przebiegu zapalenia wątroby. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na którykolwiek składnik produktu.
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: A.Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 
D-50829 Cologne, Niemcy. 
Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: (22) 280 00 00.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji PLWMiPB nr 20844.

®ACC  OPTIMA     10 tabl. musujących
®ACC  OPTIMA ACTIVE   10 sasz.

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

® ®ACC  Optima Active, proszek doustny w saszetce, ACC  Optima Active. Jedyne bez popijania!
Wskazania: Leczenie sekretolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc, gdy konieczne jest zmniejszenie lepkości 
wydzieliny oskrzelowej w celu ułatwienia odkrztuszania u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek 
ze składników leku. Nie stosować u dzieci <2 lat. Skład: 1 saszetka zawiera 600 mg acetylocysteiny. 
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., 
ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa                                                                                                    Sygnatura: ACC OTC/011/01-2019

WITAMINA C FORTE 1000
Suplement diety
Wygodna, rozpuszczalna forma z dużą dawką witaminy C
Witamina C zawarta w preparacie skutecznie:
• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, odpornościowego,
• wspomaga produkcję kolagenu i utrzymanie prawidłowej budowy i funkcji: 
  kości, zębów, chrząstek, skóry i naczyń krwionośnych,
• bierze udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Szczególnie zalecany:
• w okresie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C 
  (np. okres jesienno-zimowy) lub jej niedoboru,
• w stanach zmęczenia i znużenia,
• w celu wsparcia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź  Sp. z o.o

ASPARAGINIAN EXTRA
50 tabl.

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.

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 
50 tabl.

®ALLERGOFF  ATOPY
emulsja 250 ml, oliwka 200 ml, krem 75 ml

• Lek!
Dostępny bez recepty• 
Duża dawka na rynku – 1000 mg • 

   wodoroasparginiany
Od 1 roku z ycia• �
Smak bananowy• 
Możliwość rozkruszenia, podania • 

   w postaci zawiesiny
Obecność 5mg witaminy B6 • 

   w składzie zwiększa wchłanianie 
   magnezu z przewodu pokarmowego. 

NOWOŚĆ



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.

®Doppelherz  aktiv ®Doppelherz  aktiv

A-Z DLA NIEGO A-Z DLA NIEJ
30 tabl. 30 tabl.

Doppelherz aktiv A-Z Dla Niego 
zawiera starannie dobraną kompozycję 23 witamin 
i minerałów dla każdego mężczyzny wzbogaconą 
o koenzym Q10 oraz ekstrakty z pestek granatu i dyni. 
Składniki preparatu wspomagają funkcjonowanie 
całego organizmu.
Polecany dla mężczyzn:
• aktywnych i dbających o zdrowy styl życia,
• przygotowujących się do założenia rodziny,
• pragnących wesprzeć układ nerwowy 
  i sprawność umysłową.
Suplement diety 
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma, 
Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg, Germany.

Doppelherz aktiv A-Z Dla Niej to starannie dobrany 
skład dla każdej kobiety z unikalną kompozycją 
23 witamin i minerałów wzbogacony o ekstrakt 
z żurawiny, hydrolizat kolagenu oraz sok z owoców 
aronii. Składniki preparatu wspomagają funkcje 
całego organizmu.
Polecany dla kobiet:
• aktywnych i dbających o zdrowy styl życia, 
• planujacych ciążę,
• pragnących wesprzeć układ nerwowy 
  i sprawność umysłową. 
Suplement diety 
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma, 
Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg, Germany.

Nowoczesne wsparcie 
dla wymagających mężczyzn 

Produkt szyty 
na miarę potrzeb kobiet 

®GOLD OMEGA 3  D +K  3 2

30 kaps.

®FORSEN  FORTE                    30 kaps. VICKS VAPORUB  maść 50g / 100g 

®CENTRUM  FEMINA  
30 tabl., 30 tabl. + 30 kaps. 

Z MELATONINĄ

®CHELA-MAG B6  D3         30 kaps.

THONSILAN   
syrop 120 ml

®Gold Omega 3  D3 + K2 to suplement diety o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniony 
o wysoką ilość naturalnej witaminy K z natto, występującej w najbardziej przyswajalnej i najaktywniejszej formie
– menachinonu 7 (witamina K2). Produkt zawiera również witaminę D3 na poziomie aż 2000 j.m.
Wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartość kwasów tłuszczowych 
omega-3, uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.
Producent: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica

®Forsen  Forte z Melatoniną zawiera kompozycję ekstraktów roślinnych i melatoniny korzystnie wpływających 
na proces zasypiania, dodatkowo uzupełniony w magnez i witaminę B6 ważne w stanach zmęczenia i znużenia 
organizmu. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie oraz pomaga w łagodzeniu 
subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej. Ekstrakt ashwagandy pomaga utrzymać równowagę 
emocjonalną i dobre samopoczucie oraz wspomaga zasypianie. Ekstrakt melisy działa odprężająco i wyciszająco 
w stanach niepokoju i napięcia emocjonalnego oraz przyczynia się do poprawy jakości snu. Ekstrakt szyszek chmielu 
działa wyciszająco na układ nerwowy oraz wspomaga zdrowy sen. Ekstrakt szyszek chmielu działa wyciszająco 
na układ nerwowy oraz wspomaga zdrowy sen.
Producent: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica

®Chela-Mag B6  + D3 to suplement diety o unikalnie połączonej wysoko przyswajalnej formie magnezu w postaci 
chelatu aminokwasowego Albion® z witaminą D3 w ilości 2000 j.m. oraz witaminami B6 i K2. 
Magnez jest pierwiastkiem niezbędnym w biosyntezie aktywnej formy witaminy D. Badania naukowe sugerują, 
iż spożycie magnezu z diety lub suplementów zmniejsza prawdopodobieństwo niewystarczającego poziomu 
witaminy D w organizmie i następstw z tym związanych (*Deng et al. BMC Medicine 2013, 11:187; *J Am Osteopath 
Assoc. 2018;118(3):181-189). Ponadto zaobserwowano, że witamina D może stymulować absorpcję jelitową magnezu 
(**Brannan et al. 1976 Jun; 57(6): 1412–1418).
Producent: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica

Thonsilan to innowacyjny suplement diety przeznaczony dla dzieci od 4. roku życia, zawierający składniki wpływające łagodząco 
na jamę ustną i gardło (pelargonia, prawoślaz, tymianek, pierwiosnek, rumianek). Ponadto, preparat dzięki zawartości witaminy C 
i cynku wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki 
wspomagające funkcjonowanie migdałków i przynoszące ulgę w przypadku podrażnienia gardła.
Thonsilan  spray – wyrób medyczny. Zastosowanie: Thonsilan spray zawiera kompleks NeoSilve+, który powleka błonę śluzową 
gardła ochronnym filmem, chroniąc ją przed wpływem szkodliwych czynników chorobotwórczych oraz zapewniając odpowiedni 
poziom nawilżenia. Wyrób medyczny Thonsilan spray może być stosowany wspomagająco w:
- leczeniu stanów zapalnych gardła tj. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, zapalenie bakteryjne migdałków podniebiennych, 
- łagodzeniu dolegliwości związanych z nadmiernym obciążeniem więzadeł głosowych,
- łagodzeniu dolegliwości związanych z suchością w jamie ustnej.
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Nowa era zdrowia serca. Potrójna siła składników!

100 mg magnezu 
+ 2000 j.m. D3

®THONSILAN
SPRAY 
spray 20 ml
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Vicks VapoRub, maść. Produkt złożony. 
Wskazania do stosowania: Vicks VapoRub jest maścią 
stosowaną w objawach podrażnień i stanów zapalnych 
błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): 
kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem 
utrudnienia oddychania („zatkanego nosa”). 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna astma oskrzelowa 
lub inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzona nadwrażliwość dróg oddechowych. 
Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH.

Centrum Femina 1 – witaminy i minerały dla kobiet w ciąży, 30 tabl.
Centrum Femina 1 to kompletny zestaw witamin i minerałów dla kobiet w ciąży, zawiera kwas foliowy, jod, magnez 
i żelazo. Wspiera potrzeby Mamy i Dziecka.

Centrum Femina 1 DHA – witaminy dla kobiet w ciąży z DHA, 30 tabl. + 30 kaps.
Centrum Femina 1 DHA - najbardziej kompletny zestaw witamin i minerałów dla kobiet w ciąży. Zawiera kwas foliowy, 
jod, magnez, żelazo i kwas DHA. Wspiera potrzeby Mamy i Dziecka.

Centrum Femina 2 DHA – witaminy dla kobiet po porodzie z DHA, 30 tabl. + 30 kaps.
Centrum Femina 2 DHA – jedyna multiwitamina stworzona specjalnie dla kobiet, które właśnie zostały mamami.
Dopasowana do specjalnych potrzeb kobiet po ciąży i w okresie karmienia piersią, zawiera DHA.

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer

ZATOGRIP BABY, KIDS, JUNIOR to podwójna siła dzięki połączeniu standaryzowanych ekstraktów roślinnych z korzenia pelargonii afrykańskiej 
oraz owoców czarnego bzu. Składniki syropów ZATOGRIP w synergistyczny i naturalny sposób wspomagają organizm w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ekstrakty roślinne syropu ZATOGRIP KIDS wspierają układ oddechowy, w tym gardło, jak również 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie jamy ustnej.
ZATOGRIP forte 12+. Jedyny produkt w tabletkach o takim składzie dla podwójnego wsparcia układu oddechowego i immunologicznego. 
ZATOGRIP forte 12+ to podwójna siła dzięki połączeniu standaryzowanego ekstraktu korzenia pelargonii afrykańskiej i ekstraktu z pierwiosnka 
lekarskiego. Ekstrakty roślinne zawarte w ZATOGRIP forte 12+ wspierają funkcjonowanie dróg oddechowych i wspomagają organizm 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Pomagają utrzymać optymalny poziom wydzielania śluzu w drogach oddechowych 
jak również działają kojąco na jamę ustną gardło i struny głosowe.
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ZATOGRIP KIDS 3+
suplement diety 
dla dzieci 
powyżej 3 roku życia.
Syrop 120 ml

ZATOGRIP JUNIOR 6+
suplement diety 
dla dzieci 
powyżej 6 roku życia.
Syrop 120 ml

ZATOGRIP FORTE 12+
suplement diety 
dla dzieci powyżej 12. 
roku życia oraz dorosłych.
15 tabl. powl.

ZATOGRIP BABY 1+
suplement diety 
dla dzieci 
powyżej 1 roku życia.
Syrop 120 ml

LEK BEZ RECEPTY

®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

Voltaren Max

NOWOŚĆ


