
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.
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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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CISNIENIOMIERZ SENIOR
HOMELY & ACCURATE
• Inteligentna funkcja wykrywania arytmii
• System szybkiego i optymalnego pomiaru
• Duży, czytelny ekran z podświetleniem
• 5 lat gwarancji door to door
Ciśnieniomierz SENIOR Sanity TMB-986 to urządzenie 
medyczne do oscylometrycznego pomiaru tętniczego 
ciśnienia krwi
• Wyposażony w funkcję uśredniania 3 wyników
• Wyświetlacz LCD: wymiary 128mm×50mm
• Waga: ok. 317 g (bez baterii)
• Funkcja oszczędzania energii i wskaźnik zużycia baterii
• Możliwość pracy z zasilaczem
Zawartość opakowania
• W pełni automatyczny ciśnieniomierz 

®   naramienny Senior Sanity  
• Komfortowy mankiet o wymiarach 22~32 cm 
   (mankiet XL 22~42 cm w opcji)
• Długi przewód powietrza
• Wygodna torba na akcesoria
• 4 baterie alkaiczne AAA
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

®SANITY ®SANITY
Ciśnieniomierz SENIOR
HOMELY & ACCURATE

Inhalator 
ALERGIA STOP
HELPFUL & EFFECTIVE1 szt.
1 szt.

®KICK THE TICK  zestaw do usuwania kleszczy
junior spray 90 ml, repelent spray 200 ml

®KICK THE TICK  expert 
®ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY, wyrób medyczny. KICK THE TICK  expert to zestaw, 

na który składa się wygodny w użyciu, działający pod każdym kątem aplikator oraz przyrząd do usuwania 
kleszczy. Użycie aplikatora zamraża i hamuje wydzielanie zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza. 
Jednocześnie preparat pokrywa kleszcza trwałą powłoką, co chroni przed rozerwaniem jego ciała podczas 
zabiegu.Kształt przyrządu został dostosowany do budowy oraz rozmiarów kleszcza.Wyrób zawiera ok. 60 dawek, 
co pozwala na bezpieczne usunięcie ok. 20 kleszczy. Poj. 9 ml. Producent: ICB Pharma

®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. 

INHALATOR ALERGIA STOP
ROZWIĄZANIE DLA CAŁEJ RODZINY
Inhalator Alergia STOP Sanity to wyrób medyczny, 
przeznaczony do terapii inhalacyjnych dla całej 
rodziny. Polecany na infekcje, alergie i choroby 
układu oddechowego.
• Do pracy ciągłej
• Cichy <55dBA
• Lekki- tylko 15,5kg
• Poływowy kształt i certyfikowane akcesoria
• Terapia schorzeń gardła, oskrzeli i płuc
• Dla całej rodziny
• Optymalna pojemność nebulizatora 10ml
• Bardzo lekki i wygodny do przenoszenia
• MMAD 3 µm
• 3 lata gwarancji door to door
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

®SANITY

1 szt.

Ciśnieniomierz SIMPLE
ACCURATE & EASY TO USE

CISNIENIOMIERZ SIMPLE
ACCURATE & EASY TO USE
Prosty w obsłudze,ekonomiczny, automatyczny
Ciśnieniomierz  przeznaczony dla całej rodziny 
do codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego. 
W odróżnieniu od tradycyjnych modeli dokonuje 
pomiaru nowoczesną i dokładną metodą „OD DOŁU”
• Inteligencja funkcja wykrywania arytmii
• System szybkiego i optymalnego pomiaru od dołu
• Duży i czytelny wyświetlacz LCD
• 3 lata gwarancji door to door
Podmiot odpowiedzialny: Albert Polska

®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

®VITA BUERLECITHIN   1000 ml

Biovital ZDROWIE plus, Suplement diety, 1000ml 
Zawiera mikro-kapsułkowane ŻELAZO o dobrej 
przyswajalności, które NIE BARWI UZĘBIENIA
- zwiększa dopływ tlenu oraz poprawia ukrwienie 
   i odżywienie organizmu (ekstrakt z owoców GŁOGU)
- przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i odczucia 
   stresu (ŻELAZO)
- pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
   homocysteiny – ZDROWIE SERCA I NACZYŃ 
   KRWIONOŚNYCH (KWAS FOLIOWY)
- chroni przed wolnymi rodnikami (WITAMINY C i E)
Skład: Gęsty ekstrakt z owoców GŁOGU, Mikro-kapsułkowane 
ŻELAZO, KWAS FOLIOWY, Witamina B1 (tiamina), Witamina B2 
(ryboflawina), Witamina B3 (niacyna), Witamina B6, Witamina C, 
Witamina E.

Biovital  PAMIĘĆ, Suplement diety,  1000 ml
Zawiera unikalne połączenie ekstraktów z trzech roślin: 
Ginkgo biloba, Bacopa monniera i Gotu kola, które 
WSPOMAGAJĄ POPRAWĘ UKRWIENIA I DOTLENIENIA 
MÓZGU.
- wspomaga krążenie mózgowe, pomaga utrzymać 
   sprawność umysłu wraz z upływem czasu (GINKGO 
   BILOBA)
- wspomaga zdolność uczenia się, pamięć i koncentrację 
   (BACOPA MONNIERA)
- zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, wpływa na 
   prawidłową pracę układu nerwowego (WITAMINY 
   Z GRUPY B: ryboflawina, niacyna, B6, B12)
- pomaga chronić komórki przed szkodliwym działaniem 
   wolnych rodników (WITAMINA E)
- ma wysoką przyswajalność bio-aktywnych składników, 
   dzięki płynnej formie podania
Skład: Wyciąg z liści Ginkgo Biloba ( miłorzębu japońskiego), 
wyciąg z liści Bacopa monniera, wyciąg z ziela Gotu Kola 
(wąkroty azjatyckiej), Witamina E, Witamina B6, Ryboflawina, 
Witamina B12, Kwas pantotenowy, Niacyna 

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. Komitetu Obrony Robotników, 02-146 Warszawa

®BIOVITAL 1000 ml
®ALLEGRA  10 tabl. powl.

®Allegra , 120 mg, 
tabletki powlekane. 
Każda tabletka zawiera 120 mg 
feksofenadyny chlorowodorku, 
co odpowiada 112 mg feksofenadyny. 
Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe 
sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4195. 
Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.

®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 

®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.
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.
Opakowanie: 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

SILCONTROL
2 tabl.

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.

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.

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
20 saszetek

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.

NOWOŚĆ
®SYSTANE  COMPLETE 

krople do oczu 10 ml

®SYSTANE  COMPLETE
NAWILZAJACE KROPLE DO OCZU O ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

®Nowa formuła SYSTANE  COMPLETE uzupełnia niedobory zarówno 
w warstwie lipidowej, jak i wodnej, chroniąc jednocześnie warstwę 
mucynową, aby poprawić integralność całego filmu łzowego.

®Formuła SYSTANE  COMPLETE to nanoemulsja oleju w wodzie, w której:
• Faza Wodna zawiera polimer HP-Guar, kwas borowy oraz PG, które 
   chronią i lubrykują powierzchnie oka
• Faza Lipidowa zawiera ujemnie naładowane fosfolipidy oraz oleje 
   mineralne, które uzupełniają lipidy filmu łzowego i zapobiegają 
   jego parowaniu
• Nanoemulsje zapewniają lepsze pokrycie oka kompleksem lipidowym
Dzięki kompleksowemu działaniu zalecane jako pierwszy wybór 
do stosowania przy każdym typie zespołu suchego oka
• Szybko i trwale łagodzą objawy suchego oka o umiarkowanym i dużym nasileniu
• Mają dodatkowy efekt nawilżający dzięki formule o potrójnym działaniu
• Czas przydatności do użycia do 3 miesięcy od otwarcia opakowania
• Odtworzenie warstwy lipidowej filmu łzowego
• Wydłużona stabilizacja filmu łzowego
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
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1,2Siła BEZ RECEPTY
®Ketonal  Active, 20 kapsułek 

Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu 
oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. 
Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego 
do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, 
kostno-stawowe, ból głowy. 
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony 
śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu 
acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji 
anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna 
choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu 
pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. 
Postać: kapsułki twarde, 50mg
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. 
Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl
Sygnatura: KETO/014/01-2018
1 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

®KETONAL  ACTIVE 
10 / 20 kaps.

®ALTACET  
żel 75 g

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

®¹Lek dostępny na rynku od 1962 r., na podstawie ChPL Altacet  Tabletki.

®Flonidan  Control. Alergia pod kontrolą.*

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

®FLONIDAN  CONTROL 10 tabletek

* 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

®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

MAGLEK B6 50 tabl. MAGLEQ B6
SKURCZ 
50 tabl.

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.

MAGLEQ B6 SKURCZ
Magnez zawarty w MAGLEQ B6 SKURCZ należy do najlepiej 
wchłanianych soli magnezu i jest przyswajalny przez organizm 
nawet w 90%. 
MAGLEQ B6 SKURCZ jest w szczególności polecany: 
Osobom szukającym odpowiednich preparatów z magnezem 
na problem skurczy mięśni, wywołanych przemęczeniem, 
spowodowanych nadmiernym wysiłkiem; Osobom aktywnym 
i uprawiającym sporty, jako uzupełnienie w niedoborach 
dietetycznych, w celu wspomagania prawidłowego działania mięśni.
Opakowanie: 50 tabletek 
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

DIOSMINA COLFARM MAX
60 tabletek

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

9Lacidofil, kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 2x10  CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus helveticus R0052. 
CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit). Wskazania: 1. nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy; 2. zapobieganie 
biegunce podróżnych; 3. leczenie wspomagające po leczeniu antybiotykami. Dawkowanie: Lacidofil podaje się doustnie. Profilaktycznie (dorośli i dzieci): 
jedna kapsułka dziennie w czasie posiłku lub do 30 minut po posiłku. Leczniczo: Dorośli i dzieci powyżej 2 roku życia: od 1 do 2 kapsułek trzy razy 
dziennie; niemowlęta: od 1 do 2 kapsułek dziennie (zmieszać zawartość kapsułki w osłodzonej wodzie lub podać z pokarmem). Przeciwwskazania: Brak. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Brak. Działania niepożądane: Nie występują. Lek wydawany bez recepty. Przed zale-
ceniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Pozwolenie URPL nr: R/2350. Podmiot odpowiedzialny: LALLEMAND SAS, 19 rue des Briquetiers 
– Blagnac – 31700 Blagnac, Francja. 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.                                                                                             .
1. Foster M.L. i wsp. A comprehensive post-market review of studies on a probiotic product containing Lactobacillus helveticus R0052 and Lactobacillus 
rhamnosus R0011. Beneficial Microbes.2011;2:319-334                                                                                                                                          Lac/2015/08/A W/46

®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 10 tabl. musujących

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

ALTABACTIN maść 20 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.

®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.

®AMOLOWE  NA GARDŁO 16 past.

®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

CALCINEFF D3 K2  30 tabletek

®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.

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.

FORTILIVER FORTE
30 kaps.

®TRILAC LADY
10 kaps.

RUSKOLINA, RUSKOLINA PLUS
30 kaps.

®ARTROSTAV  COMPLEX
60 kaps.

®MAGNEFAR  B6 MAX
50 tabl. powl.

TRILAC PLUS KAPSUŁKI
10 kaps.

®trilac lady        
suplement diety

®trilac lady  to doustny synbiotyk ginekologiczny, który dla maksymalnego efektu 
zawiera połączenie 7 miliardów CFU opatentowanych szczepów bakterii probiotycznych: 
Lactobacillus plantarum LB931, Lactobacillus rhamnosus  IMC 501, Lactobacillus paracasei 502 wraz z prebiotykiem Fibregum™ 

®i postbiotykiem trilac lady  jest polecany dla kobiet: w trakcie i po antybiotykoterapii, odczuwających dyskomfort miejsc intymnych, 
prowadzących aktywny tryb życia, przy wtórnych, nawracających niedyspozycjach kobiecych wywołanych obecnością w pochwie bakterii 
chorobotwórczych i grzybów, po ingerencjach medycznych w obrębie układu moczowo-płciowego.
Zalecane spożycie: doustnie:  1 kapsułka dziennie; najlepiej spożywać z dużą ilością płynu 
Opakowanie zawiera: 10 kapsułek 
Producent: KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. k.

®ARTROSTAV  COMPLEX
Suplement diety
Jedna kapsułka zawiera:
Kolagen typu II – 210 mg
Siarczan chondroityny – 70 mg
Kwas hialuronowy – 35 mg
Witamina C – 50 mg
Witamina D – 25,0 µg (1000 j.m)
Witamina K (menachinon 7) – 25,0 µg
Zalecana dzienna porcja 2 kapsułki zawiera: 420 mg kolagenu typu II, 140 mg siarczanu chondroityny, 70 mg kwasu hialuronowego, 
100 mg witaminy C, 50 µg (2000 j.m.) witaminy D, 50 µg witaminy K (MK7).
SPOSÓB UŻYCIA: 1 kapsułka dwa razy dziennie, w trakcie posiłku, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 
do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
OSTRZEŻENIA: Niezalecany dla osób uczulonych na którykolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią 
przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

®PRODUCENT: BIOFARM  Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska

HYDRO PLUS
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 
o smaku pomarańczowym.
Wskazania: Hydro Plus to dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego przeznaczony do postępowania dietetycznego 
w przywróceniu równowagi elektrolitycznej w stanach odwodnienia organizmu. 
Jest przeznaczony do uzupełnienia płynów u dzieci powyżej 3 roku życia 
i osób dorosłych w przypadku biegunki i/lub wymiotów.
Przeciwwskazania: Przeciwwskazaniem do stosowania produktu jest 
występowanie krwi w stolcu, słaba wydolność nerek, wstrząs hemodynamiczny 
oraz niedrożność jelit. Produkt zawiera glukozę. Osoby chore na cukrzycę 
powinny zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas. Osoby z wysokim 
ciśnieniem krwi i/lub cierpiące na schorzenia sercowo-naczyniowe powinny 
zachować ostrożność.

®PRODUCENT: BIOFARM  Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska

Trilac plus kapsułki        
Dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia 
medycznego w kapsułkach DRCaps™ 
rozpuszczalnych w jelitach 
o opóźnionym uwalnianiu.
Skład: 3,2 mld liofilizowanych szczepów 
bakterii probiotycznych 
Zalecane spożycie: dorośli 1-2 kapsułki dziennie, 
niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci  1 kapsułka dziennie. 
Do postępowania dietetycznego przy:
- zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego w trakcie  i po antybiotykoterapii celem odbudowania fizjologicznej flory jelitowej,
- wspomagająco przy leczeniu biegunek infekcyjnych również pochodzenia wirusowego,
-  dla zachowania prawidłowej pracy jelit i wspomagania (poprawy) procesu trawienia w przewodzie pokarmowym, 
- przy wystąpieniu tzw. biegunki podróżnych lub profilaktycznie w celu zapobiegnięcia jej wystąpienia poprzez korzystne oddziaływanie 
   i stabilizację naturalnej flory jelitowej.
Produkt jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza. 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Zawartość opakowania: 10 kapsułek DRCaps™
Producent: KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa

®MAGNEFAR  B6 MAX
Suplement diety
100 mg magnez, 5 mg witaminy B6
Magnefar B6 Max to suplement diety 
zawierający dużą porcję magnezu 
w postaci wysoko przyswajalnej soli 
organicznej oraz witaminę B6. 
Magnez i witamina B6:
- pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu 
  układu nerwowego,
- przyczyniają się do zmniejszenia uczucia 
  zmęczenia i znużenia,
- pomagają w utrzymaniu prawidłowych 
  funkcji psychologicznych.
Magnez dodatkowo pomaga w:
- w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
- utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Witamina B6 dodatkowo pomaga w:
- prawidłowej produkcji czerwonych krwinek,
- prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Zalecane dzienne spożycie to: 1 do 2 tabletek na dobę. Spożywać po posiłku, popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji 
do spożycia w ciągu dnia.
Warunki przechowywania: Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych 
na składniki tabletki. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować 
zróżnicowaną dietę dostarczającą organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych. Korzystne działanie suplementu diety występuje 
już po zastosowaniu 1 tabletki na dobę.

®PRODUCENT: BIOFARM  Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska

HYDRO PLUS
10 sasz.

Laboratoria PolfaŁódź 
Paracetamol, 500 mg, tabletki
Lek OTC
Skład: każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol.
Wskazania: Leczenie: bólów różnego pochodzenia, między innymi: bólów głowy (także migrenowych), stawowych, mięśniowych, miesiączkowych 
oraz występujących po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych, gorączki np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach. 
Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, 
choroba alkoholowa.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

PARACETAMOL 
10 / 20 tabl.

LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ

CALCINEFF D3 K2
SUPLEMENT DIETY
30 tabletek
CalciNeff D3, K2 to suplement diety 
w postaci tabletek, który uzupełnia 
codzienną dietę w niezbędne składniki 
odżywcze takie jak wapń, witamina D3 
(cholekalcyferol) oraz witamina K2 
(menachinon - MK-7) niezbędne 
do utrzymania zdrowych kości. 
Wapń i Witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni, biorą udział w procesie podziału komórek. Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
   Sposób użycia: Spożywać 1 tabletkę 2 razy dziennie.
Ostrzeżenia:  Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie podawać osobom z hiperkalcemią.
Producent: Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy LABOR, ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław, www.labor.com.pl

®Doppelherz  aktiv

NA PROSTATĘ FORTE
30 kapsułek

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

NOWOŚĆ
RUSKOLINA, RUSKOLINA PLUS 
Suplementy diety 
Zestaw wybranych składników przeznaczony 
dla osób dorosłych, w celu uzupełnienia 
codziennej diety w niezbędne substancje 
o szczególnym znaczeniu dla prawidłowego 
działania naczyń krwionośnych oraz sprawności 
kończyn dolnych.
Wskazania: Produkt Ruskolina i Ruskolina Plus zaleca się wspomagająco u osób 
odczuwających uczucie napięcia żył, ciężkość i zmęczenie nóg ze skłonnością 
do obrzęków, kurczy łydek, świądu, prowadzącym siedzący lub stojący tryb życia, 
nie wykazującym aktywności fizycznej, z nadwagą, o cerze naczynkowej, 
u których należy zapewnić prawidłowe funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Działanie:
Ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) - wspomaga krążenie żylne, wspomaga funkcjonowanie naczyń krwionośnych 
w nogach. Pomaga zmniejszyć obrzęk. Rewitalizuje, odświeża, przynosi ulgę i uczucie lekkości nóg.
Metylochalkon hesperydyny - jest metylową pochodną flawonoidu hesperydyny, który występuje w owocach cytrusowych, takich jak 
pomarańcze i grejpfruty. Wykazano, że metylochalkon hesperydyny poprawia stan naczyń włosowatych, zmniejszając ich przepuszczalność, 
działając synergistycznie z witaminą C.
Witamina C (kwas L-askorbinowy) - witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
naczyń krwionośnych.
Producent: Wyprodukowano w UE dla Tramco Sp. z o.o. Informacji o produkcie udziela: Apotex Polska Sp. z o.o.



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.

COLON SLIM
proszek 300g

®SALVEQUICK
zestawy plastrów

COLON SLIM
Suplement diety w proszku
Masa netto 120g oraz 300 g
• 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. Istnieje ryzyko zadławienia się w przypadku osób mających 
trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu. 
Zaleca się spożycie z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja 
dotrze do żołądka. 
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia ważne jest stosowanie zbilansowanej 
i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Colon Slim przeznaczony 
dla dorosłych i dzieci powyżej 12-go roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A. Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A.

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

TARVIT ŻELAZO
syrop 250 ml

®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.

®GOLD OMEGA 3   60 kaps. 

®GOLD OMEGA 3
STRAŻNIK TWOJEGO SERCA
NOWA WZMOCNIONA FORMUŁA PREPARATU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - KONCENTRAT OLEJU RYBIEGO O BARDZO WYSOKIM UNIKALNYM NA RYNKU STOPNIU SKONCENTROWANIA 65%!!! 

®Gold Omega 3  - Suplement diety zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kapsułek miękkich.
Wysokogatunkowy olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniający dietę w niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.
*Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca (korzystne działanie 
występuje w przypadku spożywania łącznie 250 mg EPA i DHA dziennie). 
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia (korzystne 
działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie). DHA i EPA pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu trójglicerydów 
we krwi (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA dziennie. Nie należy przekraczać poziomu uzupełniającego 
dziennego spożycia wynoszącego 5 g EPA i DHA łącznie).
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. 

BORÓWKOWE
krople do oczu
20 ampułek x 0,4 ml

BORÓWKOWE krople do oczu
Naturalne krople do oczu z borówką czarną (Vaccinium myrtillus) 
i kwasem hialuronowym. BEZ KONSERWANTÓW.
Zastosowanie:
- Nawilżanie i natłuszczanie oczu.
- Łagodzenie objawów suchości oczu oraz niewielkiego 
   podrażnienia oczu spowodowanego: zmęczeniem, 
   czynnikami zewnętrznymi, długotrwałą pracą przy komputerze 
   lub noszeniem soczewek kontaktowych. 
Krople mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
Produkt nie jest przeznaczony do nawilżania i pielęgnacji soczewek kontaktowych. 
Sposób użycia: Przed użyciem należy umyć i osuszyć ręce. W celu zapewnienia 
sterylności produktu, sprawdzić czy opakowanie jest zamknięte. Otworzyć ampułkę 
poprzez odkręcenie górnej części. Zapuścić do każdego oka po 2 krople. 
Zawartość: Opakowanie zawiera 20 ampułek o pojemności 0,4 ml. 
DYSTRYBUTOR: SOLINEA, Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn 

®Therm Line  40+
suplement diety
DLA KOBIET BEZPIECZNIE I ZDROWO ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ
60 tabletek

®Therm Line  40+ to suplement diety w formie tabletek powlekanych zawierający zawierający kompozycję składników roślinnych – ekstrakt 
pieprzu kajeńskiego zawierający kapsaicynę, wspomagającą termogenezę,  utlenianie tłuszczu i redukcję kalorii; ekstrakt zielonej herbaty bogaty 
w EGCG, który wzmaga metabolizm, przyczynia się do utrzymania i kontroli wagi ciała oraz redukcji tkanki tłuszczowej; imbir - pozwalający 
utrzymać zdrowy układ sercowo-naczyniowy, i chrom, który bierze udział w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. 
Preparat zawiera również ekstrakt guarany oraz ekstrakt zielonej kawy.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. 

® THERM LINE 40+  60 tabl. powl.

® LUTEINA
BIO-COMPLEX 
30 kaps.

Luteina Bio-Complex
suplement diety
W TROSCE O TWOJE OCZY
30 kapsułek - blistry
Z selenem, cynkiem, bioflawonoidami i tauryną
Suplement diety zawierający luteinę pochodzącą z bioaktywnych ekstraktów roślinnych. Preparat został wzbogacony dodatkiem tauryny, 
bioflawonoidów cytrusowych oraz witaminy C, która uczestniczy w produkcji kolagenu (białka strukturalnego znajdującego się m. in. w oku). 
Formuła zawiera także selen, będący składnikiem zaangażowanym w ochronę komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz cynk, w postaci 
wysoko przyswajalnego chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian cynku), który przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. 

PANTHENOL PROTECT
150 ml

CALCIUM + kwercetyna
DUO ALERGO
20 tabl. mus.

PANTHENOL PROTECT 150ml
Panthenol Protect wspomaga ochronę oraz pielęgnację podrażnionej skóry, narażonej na promieniowanie słoneczne 
lub też inne podrażnienie termiczne. D-Panthenol wykazuje działanie łagodząco-regenerujące. 
Witamina E chroni przed uszkodzeniami wywołanymi przez promieniowanie słoneczne i posiada działanie regeneracyjne. 
Olej z nasion lnu może zapobiegać uszkodzeniom skóry wywołanym przez promieniowanie UV. 
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A.

CALCIUM + KWRCETYNA DUO ALERGO
Suplement diety.
Tabletki musujące bezsmakowe.
Zawiera substancje słodzące.
Tabletki musujące zawierają wapń i kwercetynę, przeznaczone dla osób dorosłych mających zwiększone 
zapotrzebowanie na wapń.
Nie stosować przy kamicy nerkowej. Nie zawiera aromatów, barwników, żółty kolor produktu pochodzi z kwercetyny.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A.

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.

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.

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.

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 SPUMAX WZDĘCIA  30 kapsułek

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

®FLORACTIN  KROPLE 
dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego
Zastosowanie: Floractin Krople to dietetyczny środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego 
dla niemowląt (również wcześniaków i noworodków z niską 
masą urodzeniową), dzieci i dorosłych, do postępowania 
dietetycznego w celu zmniejszenia ryzyka powikłań 
występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu, 
skrócenia czasu trwania biegunki, wspomagania odporności 
i zachowania równowagi mikroflory jelitowej.
Producent: Novascon Pharmaceuticals  Sp. z o.o.

®FLORACTIN  krople 5 ml
®INSULAN  30 i 60 tabl. powl.

®Insulan  
Suplement diety
Zastosowanie: Insulan to suplement diety 
dla osób dbających o prawidłowy poziom 
cukru. Dzięki zawartości ekstraktu z liści 
gurmaru utrzymuje prawidłowy poziom 
glukozy. Dodatkowo wspomaga prawidłowy 
metabolizm węglowodanów (ekstrakt 
z liści morwy białej). 
Skład porcji zalecanej do spożycia  w ciągu 
dnia (2 tabletki powlekane): ekstrakt z liści 
gurmaru (Gymnema silvestris)- 400 mg 
zawierający 100 mg kwasu gymnemowego, 
ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba) - 200 mg, 
B6 – 2 mg , kwas foliowy– 400 µg, chrom – 200 µg, witamina B12 – 2,5 µg 
Dostępne opakowania: 30 i 60 tabletek powlekanych
Producent: Novascon Pharmaceuticals  Sp. z o. o.


