
MORWA BIAŁA
SACHAROBLOCKER tABL. × 200

MORWA BIAŁA SACHAROBLOCKER ® 
Skład specjalnie opracowany w celu obniżenia i stabilizacji poziomu cukru we krwi. 
Składniki  w 1 tabletce:  Morwa biała 240 mg, Morwa czarna 24 mg,  Witamina B6 
0,7 mg (50%*), Witamina B2 0,7 mg (50%*), Chrom 20 μg (50%*) * Referencyjna 
wartość spożycia .
MORWA BIAŁA SACHAROBLOCKER® produkt dzięki zawartości opatentowanemu 
kompleksowi składników SACHAROBLOCKER® przeznaczony jest do stosowania 
celem obniżenia i stabilizacji poziomu cukru we krwi. Przyczynia się do dobrego 
samopoczucia fizycznego osób go stosujących. Polecany jest do uzupełniania diety 
osób o podwyższonym poziomie cukru we krwi i chorujących na cukrzycę typu 2. Liście 
morwy białej zawierają substancje, które hamują działanie enzymów odpowiadających 
za rozkład węglowodanów, dzięki czemu następuje ograniczenie wchłaniania cukrów 
po posiłku.  Morwa czarna i chrom przyczyniają się do utrzymania prawidłowego 
stężenia glukozy we krwi. Witamina B2 i witamina B6 biorą udział w utrzymaniu 
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6 uczestniczy ponadto 
w przemianach białek i glikogenu. SACHAROBLOCKER® unikalny kompleks ekstraktów 
z liście morwy białej oraz owoców morwy czarnej, w specjalnej mieszance recepturowej 
10:1. Składniki kompleksu wykazują szerokie działanie 
wspomagające ludzki organizm w przemianach 
metabolicznych cukrów.
Zalecane spożycie: Zalecana do spożycia porcja 
preparatu to 1-3 tabletki dziennie. Maksymalna zalecana 
dzienna porcja to 3 tabletki. Tabletki można przyjmować 
o dowolnej porze, należy popijać letnim płynem. 
Warunki przechowywania: Przechowywać 
w temperaturze pokojowej, w suchym 
i niedostępnym dla dzieci miejscu. Chronić 
przed światłem i wilgocią. 
Dostępne opakowanie: 200 tabletek 
Status: Suplement diety 
Wyprodukowano dla: Vitama S.A.
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ORTOPEDINA FLEX
SASZ. × 30
Suplemat diety. Produkt o składzie specjalnie opracowanym w celu wspomagania 
utrzymania sprawności stawów, kości i mięśni. Polecany jest dla osób, u których może 
dochodzić do nadmiernego obciążania stawów np. w wyniku intensywnego wysiłku 
fizycznego lub nadmiernej masy ciała. Zawarta w produkcie glukozamina nazywana 
jest prekursorem substancji odpowiadającej za budowę aparatu stawowego. Kolagen 
jest jednym z głównych budulców chrząstki stawowej, a kwas hialuronowy należy do 
składników mazi stawowej odpowiadającej za smarowanie powierzchni stawowych. 
Witamina C wspomaga organizm w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapew-
nienia właściwego funkcjonowania chrząstki i kości, ponadto pomaga w ochronie ko-
mórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina D3 wspomaga organizm w utrzymaniu 
zdrowych kości i prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Składniki: Siarczan glukozaminy 2KCl,w tym: glukozamina 1000 mg 591,80 mg, 
Hydrolizowany kolagen 500 mg , Kwas hialuronowy 20 mg, Witamina C (kwas L-askor-
binowy) 80 mg (100% RWS)
Witamina D3 5 μg.
Zalecane spożycie: 1 saszetka dziennie. Preparat można przyjmować o dowolnej po-
rze, na czczo i wraz z pożywieniem. Nie należy przekraczać dziennej zalecanej dawki do 
spożycia. Zawartość saszetki należy wysypać i rozpuścić w 1/3 szklanki wody, następnie 
wypić. Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik 
preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią możliwość stosowania preparatu nale-
ży skonsultować z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
zróżnicowanej diety. 
Należy stosować zbilansowaną i zróżnicowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia. 
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokoowej, w sposób 
niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu. Chronić przed światłem i wilgocią. 
Dostępne opakowanie: 30 saszetek do sporządzania roztworu doustnego.
Wyprodukowano w:  
Zakłady Farmaceutyczne  
MEDICOFARMA S.A. w Radomiu.
Dla: Vitama S.A.,  
ul. Bonifraterska 17,  
00-203 Warszawa. 2479

XYLORIN
AEROZOL dO nOSA 550ug/mL – 18 mL
Xylorin, 550 μg/ml, aerozol do nosa, roztwór 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogra-
mów ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorek benzalkoniowy 0,018 mg/dawkę, 
co odpowiada 0,2 mg/ml.
Wskazania do stosowania:
Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia bło-
ny śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany 
miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego 
w zapaleniu błony śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zapaleniu zatok przynosowych 
oraz wspomagająco w leczeniu zapalenia ucha środkowego 
będącego następstwem przeziębienia.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra 
z wąskim kątem przesączania, nadwrażliwość na 
produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójpierście-
niowych leków przeciwdepresyjnych, przyjmowanie 
inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony ślu-
zowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po 
zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsło-
nięciem opony twardej.
Podmiot odpowiedzialny:  
Perrigo Poland Sp. z o.o.
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SUPLEMENT DIETY

14 TABLETEK 
MUSUJĄCYCH

Wapń:
•  Pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu mięśni
•   Pomaga w utrzymaniu  

prawidłowego przekaźnictwa 
nerwowego

•   Pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości i zębów

Witamina C:
•   przyczynia się do zmniejszenia 

uczucia zmęczenia
•   pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu 
odpornościowego

Produkt wyprodukowany dla Teva Operations Poland Sp. z o.o. CAL-PL-00003-11-21

429

Produkt wyprodukowany dla Teva Operations Poland Sp. z o.o. CAL-PL-00003-11-21 SUPLEMENT DIETY

Wapń:
•  Pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu mięśni

•   Pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego przekaźnictwa 
nerwowego

•   Pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości i zębów 14 TABLETEK 

MUSUJĄCYCH
379

DEPRESANUM
tABL. POWL. × 30/60
DEPRESANUM, suplement diety.
Depresanum zawiera innowacyjne, starannie wyselekcjonowane składniki, które 
wspomagają utrzymanie pozytywnego nastroju (kwiat szafranu), zmniejszają uczucie 
znużenia i zmęczenia (kwas foliowy), wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego (witamina B6).
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.
Zastosowanie: Preparat znajduje zastosowanie u osób w okresach obniżonego 
nastroju (np. podczas okresu jesienno-zimowego), w tym jako wsparcie u kobiet 
w zespole napięcia przedmiesiączkowego, oraz w okresie menopauzalnym. Zalecana 
do spożycia w ciągu dnia porcja preparatu:
1 tabletka powlekana dwa razy dziennie podczas posiłku. Suplementu diety 
Depresanum® nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników produktu. Preparat nie powinien być stosowany podczas ciąży. Kobiety 
karmiące, a także osoby przyjmujące leki antydepresyjne, przed zastosowaniem 
produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
Producent: Novascon Pharmaceuticals  
Sp. z o.o.

2309
30 tabl.

3649
60 tabl.

TERMOMETR BEzDOTY kOWY INTEC
mOdEL Hm-686
Termometr bezdotykowy na podczerwień INTEC HM-686 to urządzenie, które w łatwy 
sposób zmierzy temperaturę ciała oraz obiektu. Innowacyjny czujnik podczerwieni po-
zwala w ciągu kilku sekund dokonać bezpiecznie pomiaru temperatury. 
Cechy produktu: Termometr nadaje się do użycia w placówkach, a także dla indywidu-
alnych użytkowników.
Zakres pomiaru temperatury: Tryb 
ciała: 32,0-42,9  °C, Tryb obiektu: 
0-100  °C. Termometr posiada wyświe-
tlacz LCD, który podświetla się na: zielo-
no – po uruchomieniu oraz, gdy mierzo-
na temperatura wynosi poniżej wartości 
37,5°C, czerwono – po zakończeniu po-
miaru przez pięć sekund, jeśli wynik bę-
dzie powyżej lub równy 37,5 °C. Pamięć 
ostatniego pomiaru oraz 30 ostatnich 
odczytów. Termometr posiada sygnały 
dźwiękowe. 
Dystrybutor/Importer:  
Intec Medical
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VIPROSAL B
mAść 50g
VIPROSAL B®
maść 50g, lek OTC stosowany w bólach stawów i mięśni. Wykazuje działanie przeciw-
bólowe, przeciwzapalne, rozgrzewające. Skuteczność działania przeciwbólowego i prze-
ciwzapalnego potwierdzona w badaniach klinicznych. Unikalne połączenie aż czterech 
substancji aktywnych:
• jad żmii (działa przeciwbólowo)
• kamfora racemiczna (działa rozgrzewająco, łagodzi ból i dolegliwości reumatyczne)
• olejek terpentynowy (działa rozgrzewająco, łagodzi dolegliwości reumatyczne)
• kwas salicylowy (łagodzi ból i stan zapalny)
Nazwa i dawka substancji czynnej: 1 g maści zawiera substancje czynne: 0,05 j.m. 
jadu żmii zygzakowatej, 30 mg kamfory racemicznej (Camphora racemica), 30 mg 
olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej (Terebinthini aetheroleum), 10 mg kwasu 
salicylowego (Acidum salicylicum) oraz substancje pomocnicze: wazelina biała, alkohol 
cetostearylowy, parafina stała, sodu cetasterylosiarczan, glicerol, sodu chlorek, woda 
oczyszczona. 
Wskazania do stosowania: Maść jest tradycyjnie stosowana zewnętrznie jako środek 
przeciwbólowy do uśmierzania bólów neuralgicznych i stawowych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą maści; skóra owrzodzona lub dotknięta innymi schorzeniami; za-
burzenia krążenia mózgowego i wieńcowego; skłonności do skurczów naczyń; ciężkie 
uszkodzenie czynnościowe wątroby lub nerek. 
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 
Genexo Sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa, tel. (+48 22) 839 11 99, 
fax ( +48 22) 839 23 12. 
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.

1829

BITTER ORYGINALNE zIOŁA 
SzWEDzkIE
1000 mL / 500 mL / 250 mL / 100 mL
Zioła szwedzkie to preparat o unikatowej kompozycji ziół, zawierających głównie su-
rowce goryczkowe i aromatyczno – gorzkie oraz olejki eteryczne, wpływające na procesy 
trawienia. Pobudzają wydzielanie soków trawiennych – śliny, żółci i soku żołądkowego, 
dzięki czemu ułatwiają przyswajanie składników pokarmu. Preparat przyjęty przed je-
dzeniem wpływa korzystnie na apetyt.
Przeciwwskazania: Produkt przeznaczony dla osób dorosłych z wyjątkiem kobiet 
w ciąży i matek karmiących. Preparat niewskazany dla osób z nadwrażliwością na 
składanki preparatu. Osoby, u których zdiagnozowano jakiekolwiek schorzenia, np. 
nadciśnienie, niedrożność jelit, niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby powinny 
przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy prowadzić zrównoważony sposób 
żywienia i zdrowy tryb życia.
Instrukcja użycia: Zaleca się spożywać 15 ml 1 raz dziennie, przed lub po posiłku. 
Produkt należy spożywać po rozcieńczeniu z wodą przegotowaną lub herbatą ziołową.
Uwaga: Przed użyciem wstrząsnąć. Osad nie powoduje obniżenia wartośći odżywczych.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Ilość produktu spo-
żywanego i poziom jego spożycia jest niezbędny do uzyskania korzystnego działania. 
Produkt zawiera alkohol. Może obniżać sprawność psychofizyczną, dlatego nie powi-
nien być stosowany przez osoby prowadzące 
pojazdy mechaniczne i obsługujące urządzenia 
będące w ruchu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperatu-
rze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla ma-
łych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce 
przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Należy za-
chować pudełko przez cały okres stosowania wy-
robu, aby w razie potrzeby można było ponownie 
przeczytać pełną informację o wyrobie.
Producent: LANGSTEINER SP. Z O.O.

1279
100 ml

2709
250 ml

3869
500 ml

6149
1000 ml

CEVIFORTE C
1000 KAPS. × 150
1000 KAPS. × 60
1000 KAPS. × 30
1500 tABL. muS. × 20

Ceviforte C1000 to suplement diety o wysokiej zawartości witaminy C (1000 mg 
w 1 kapsułce). Zawartość kapsułki to czysty kwas L-askorbinowy (witamina C) bez 
substancji dodatkowych. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego, ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz przyczynia się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 
Zastosowanie: Ceviforte C 1000 znajduje zastosowanie w okresach obniżonej 
odporności organizmu (np. okres jesienno-zimowy), w przypadku małej podaży 
witaminy C w diecie oraz u osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na 
witaminę C, np.: sportowców, osób narażonych na stres i palących papierosy.
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 1 kapsułka dziennie.
Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie 
należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. 
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu.
Należy zachować ostrożność u osób mających predyspozycje do tworzenia 
się kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80,  
00-175 Warszawa

1269
30 kaps.

2249
60 kaps.

9099
150 kaps.
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CzARCI PLASTER
x 50SZt. ROZgRZEW. ROZm. 12Cm x 18Cm 
Czarci Plaster – rozgrzewający plaster z kapsaicyną
Wskazania: rozgrzanie miejsc okolicy krzyżowo-lędźwiowej, karku, pleców, kolan.
Działanie: Czarci Plaster wykazuje natychmiastowe działanie rozgrzewające oraz przy-
nosi dużą ulgę zmęczonym mięśniom. Plaster daje uczucie rozluźnienia i odprężenia 
mięśni.
Sposób użycia: Czarci Plaster po zdjęciu warstwy ochronnej należy przykleić na czystą 
i suchą skórę. Jeśli pojawi się silne pieczenie należy natychmiast go usunąć. Nie po-
zostawiać na skórze dłużej niż 12 godzin. Ponownie na to samo miejsce Czarci Plaster 
można przyklejać po upływie 48 godzin.
Ważne: nie stosować na rany lub stany zapalne na skórze oraz w przypadku uczule-
nia na którykolwiek ze składników. Niewielkie, 
łagodne zaczerwienienia skóry jest naturalną 
reakcją i z reguły znika po upływie 48 godzin. 
Plaster pozostawiony na zbyt długi czas może 
powodować podrażnienia skóry. Unikać kontak-
tu z oczami i błonami śluzowymi. Po zastosowa-
niu dokładnie umyć ręce. Nie stosować na noc. 
Nie dopuszczać do przegrzania miejsca aplika-
cji. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. 
Chronić przed dostępem dzieci.
Producent:
MILAPHARM SP. Z O.O.
Plac Gen. J. Hallera 5/14a,  
03-464 Warszawa

10769

IGASTRIk
20mL / 50mL

Igastrik® to suplement diety w postaci płynu, zawierający 9 aktywnych składników 
ziołowych, które: wspomagają prawidłowe trawienie (ekstrakty z liści mięty, melisy 
i owoców kminku),  przyczyniają się do łagodzenia wzdęć i skurczów brzucha (ekstrakt 
z liści mięty),  wspierają wątrobę i przyczyniają się do jej ochrony (ekstrakt z owoców 
ostropestu plamistego),  wpływają na zdrowie jelit (ekstrakt z liści mięty), wspomagają 
fizjologiczne funkcje oczyszczenia (ekstrakt z owoców ostropestu plamistego), 
wspierają procesy trawiennie (ekstrakty z kurkumy, rumianku, arcydzięgla litworu 
i szałwii lekarskiej). Preparat nie zawiera alkoholu i nie posiada dodatku cukru, 
dzięki czemu może być stosowany u dzieci i osób z chorobą alkoholową, a także przez 
diabetyków. Nie podrażnia żołądka.
Zastosowanie: Preparat stosowany w celu wspomagania pracy przewodu 
pokarmowego (żołądka, jelit i wątroby) Zalecane dzienne spożycie:  Dorośli i dzieci 
powyżej 12 lat: 1 ml od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia dyskomfortu ze 
strony przewodu pokarmowego.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.  Dla 
utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować 
zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.  
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety.   Przechowywać 
w temperaturze pokojowej.  Chronić od światła i wilgoci.  
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent: Novascon 
Pharmaceuticals  
Sp. z o.o. 2169

30 ml
4079

50 ml

CEVIFORTE MAX
KAPS. × 30
tABL.muS. × 20

Ceviforte MAX to suplement diety z maksymalną bezpieczną zawartością witaminy C 
(1000 mg), witaminy D (2000 j.m.) i cynku (15 mg)  w 1 tabletce.
Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy; kwas L-askorbinowy; regulator 
kwasowości:  węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; substancja 
przeciwzbrylająca: poliwinylopirolidon; aromaty; substancja przeciwzbrylająca: glikol 
polietylenowy; cytrynian cynku; cholekalcyferol; substancje słodzące: cyklaminiany, 
sacharyny; barwnik – ryboflawiny. Produkt może zawierać laktozę (z mleka).
Zastosowanie: Ceviforte MAX to suplement diety znajdujący zastosowanie:   jako 
wsparcie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, w szczególności 
w okresach obniżonej odporności organizmu,  w przypadku uczucia zmęczenia 
i znużenia, braku energii,  w przypadku małej podaży witaminy C i D oraz cynku. 
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 1 tabletka dziennie. Nie należy 
przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie należy 
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników 
preparatu. Preparat nie może być stosowany jako substytut 
zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.  Należy 
zachować ostrożność u osób mających predyspozycje do tworzenia się 
kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Suplement 
diety należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15 – 25°C), 
w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed 
wilgocią i światłem.
Producent: Novascon 
Pharmaceuticals  
Sp. z o.o.

1569
30 kaps.

1129
20 tabl.

OPTI-FREE EXPRESS 
WiELOfunK. Pł. d/SOCZEW. 355mL 
Opti-Free Express to jałowy wielofunkcyjny płyn dezynfekujący do pielęgnacji wszyst-
kich miękkich oraz silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych. Płyn służy do 
spłukiwania, a także przechowywania soczewek. Czyści rozluźniając i eliminując osady 
białkowe oraz inne złogi i zanieczyszczenia z soczewek podczas 
dezynfekci jak i podczas ich przechowywania. Dodatkowo pro-
dukt Opti-Free Express dezynfekuje i pozwala na przechowywa-
nie soczewek przez okres do 30 dni po dezynfekcji.
Zastosowanie: Dezynfekcja, czyszczenie, spłukiwanie, nawil-
żanie oraz przechowywanie wszystkich miękkich soczewek 
kontaktowych, włącznie z soczewkami silikonowo-hy-
drożelowymi.
Producent: Alcon Polska Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa, 2839

SEBORADIN
fORtE AmP.P/WyPAdAniu 14 AmP. 5.5 mL
fORtE LOtiOn P/WyPAdAniu WłOSóW 200 mL
fORtE/P.WyPAdAniu WłOSóW SZAmPOn 200 mL
mASKA P/WyPAdAniu WłOSóW 150 mL
BALSAm P/WyPAdAniu WłOSóW 200 mL

Ampułki Seboradin Forte Przeciw Wypadaniu Włosów 14 x 5,5 ml ,  
kosmetyk
Wskazania: Włosy wypadające i przerzedzające się. Pielęgnacja włosów i skóry głowy 
w przypadku łysienia androgenowego.
Lotion Seboradin P/Wypadaniu Włosów 200 ml, kosmetyk
Wskazania: Włosy wypadające i przerzedzające się. Pielęgnacja włosów i skóry gło-
wy w przypadku łysienia androgenowego oraz innych rodzajów łysienia.
Szampon przeciw wypadaniu włosów, Kosmetyk 
Wskazania: Włosy wypadające i przerzedzające się. Pielęgnacja włosów i skóry gło-
wy w przypadku łysienia androgenowego. Dla kobiet i mężczyzn.
Maska Seboradin FORTE Przeciw Wypadaniu Włosów 150 ml
WSKAZANIA: Włosy wypadające i przerzedzające się. Pielęgnacja włosów i skóry 
głowy w przypadku łysienia androgenowego.
Balsam Seboradin FORTE Przeciw Wypadaniu Włosów 200ml
WSKAZANIA:Włosy wypadające i przerzedzające się. Pielęgnacja włosów i skóry gło-
wy w przypadku łysienia androgenowego. Dla kobiet i mężczyzn.
Producent: Lara Edyta Pawluśkiewicz

2589 2589 2379

23694139

DETRAMAX PLUS
tABL. POWL. × 30 / × 60
DETRAMAX PLUS .Suplement diety
Zmikronizowana diosmina i hesperydyna. Ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego. 
Eklstrakt z pestek winogron, witamina C .  Pomaga przynieść ulgę zmęczonym nogom 
(ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego). Wspomaga redukcję obrzęków (ekstrakt 
z kłącza ruszczyka kolczastego).  Działa antyoksydacyjnie (proantocyjanidyny z pestek 
winogron)
Składniki: Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90 % diosminy 
i 10 % hesperydyny, substancja wypełniająca – celuloza, ekstrakt z pestek winogron 
(Vitisvinifera L.) standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, ekstrakt z kłącza ruszczyka 
kolczastego standaryzowany na 5 % ruskogeniny (Ruscus aculeatus L.),witamina C 
(kwas L-askorbinowy
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 1-2 tabletki powlekane dziennie.
Sposób użycia: Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku rano i wieczorem. 
Popić wodą.
Ostrzeżenie:Nie należy przekraczać porcji preparatu zalecanej do spożycia w ciągu 
dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej 
diety. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników 
preparatu. Nie stosować w okresie ciąży.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25ºC), w suchym 
miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.
Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
www.detramax.pl

2159
30 tabl.

3059
60 tabl.

DETRAMAX
tABL. POWL. × 60 
ŻEL KOJĄCy dO nóg 100 mL 
ZEStAW: tABL. POWL.+ ŻEL 

Detramax zawiera kompleks PRONALEN ANTI-FATIGUE (ekstrakt z korzenia ruszczyka, 
ekstrakt ze skórki cytryny, ekstrakt z owoców borówki), HYDROMANIL (guma z drzewa 
tara) oraz ekstrakt z owoców kasztanowca.
Zastosowanie: Preparat dzięki zawartej kompozycji przy regularnym stosowaniu 
pomaga łagodzić obrzęk i uczucie ciężkości nóg. Dodatkowo poprawia wygląd skóry 
w miejscu występowania rozszerzonych naczyń krwionośnych oraz zmniejsza skłonność 
do tworzenia się nowych, rozszerzonych naczynek. Wspomaga także utrzymanie 
odpowiedniego nawilżenia skóry.
Składniki: Żel zawiera kompleks PRONALEN ANTI-FATIGUE (ekstrakt z korzenia 
ruszczyka, ekstrakt ze skórki cytryny, ekstrakt z owoców borówki), HYDROMANIL (guma 
z drzewa tara) oraz ekstrakt z owoców kasztanowca.
Uwaga: Produkt tylko do użytku zewnętrznego. Nie należy dopuścić do kontaktu 
z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu należy je przemyć dużą 
ilością wody. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, 
nienasłonecznionym i niedostępnym dla dzieci.
Stosować na umytą i suchą skórę. Preparat wmasować kolistymi ruchami od stóp 
w kierunku ud.
Preparat szczególnie polecany osobom, które mają skłonności 
do obrzęków nóg.
Producent: Novascon 
Pharmaceuticals  Sp. 
z o.o.

21429
150 pak

3579 1809

INSULAN
tABL. POWL. x 30 / x 60

Insulan® to suplement diety, którego składniki wspomagają prawidłowy metabo-
lizm węglowodanów (ekstrakt z liści morwy białej), pomagają w utrzymaniu prawi-
dłowego poziomu glukozy we krwi (ekstrakt z liści gurmaru i chrom) oraz przyczyniają 
się do zmniejszenia apetytu na słodycze (ekstrakt z liści gurmaru). Witaminy B6, B12 
i kwas foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, 
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawi-
dłowych funkcji psychologicznych. Dodatkowo witaminy B6 i B12 przyczyniają się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Zastosowanie: Jako uzupełnienie diety u osób chcących: zadbać o prawidłowy poziom 
cukru we krwi; ograniczyć apetyt na słodycze
Składnik: Ekstrakt z liści gurmaru; ekstrakt z liści morwy białej ;Witamina B6 ;Kwas 
foliowy; Chrom, witamina B12, Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 1 ta-
bletka powlekana dwa razy dziennie.
Sposób użycia: Preparat należy przyjmować przed posiłkiem, po jednej tabletce przed 
śniadaniem i przed obiadem. Popić wodą. Nie należy przekraczać porcji preparatu 
zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet 
w ciąży ani karmiących piersią. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na 
którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie może być stosowany jako substytut 
zróżnicowanej i zbilansowanej diety.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób stosujących terapię insuli-
nową lub doustne leki hipoglikemizujące, gdyż składniki preparatu mogą zwiększać 
efekt hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków i może okazać się konieczne 
obniżenie ich dawkowania. Osoby z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, po-
winny monitorować poziom glukozy we krwi podczas stosowania produktu i zasięgnąć 
konsultacji lekarskiej. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miej-
scu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.
Producent:  
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o..

2029
30 tabl.

3436
60 tabl.

PEDICETAMOL
ROZtWóR 30/60 mL
Pedicetamol® to jedyny paracetamol w płynie dla niemowląt od 0 miesięcy i dzieci 
ze wskazaniem do stosowania w leczeniu objawowym gorączki trwającej nie dłużej niż 
3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Pedicetamol zapewnia tę 
samą skuteczną dawkę leku, ale w 4-krotnie mniejszej objętości. www. pedicetamol.pl
Skład: 1 ml roztworu doustnego zawiera 100 mg paracetamolu.
Wskazanie lub wskazania do stosowania: produkt leczniczy Pedicetamol jest prze-
znaczony do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu 
o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny:
”Polski Lek – Dystrybucja” Spółka z o.o.,
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

1589
30 ml

2409
60 ml

ENTITIS
PASt. dO SSAniA × 30 Sm. tRuSKAWKOWy
PASt. dO SSAniA × 30 Sm. miĘtOWy
BABy SASZ. × 30 Sm. tRuSKAWKOWy
ENTitis, suplement diety.
STOP! Nawracające problemy z uchem, nosem, gardłem
ENTitis zawiera w swoim składzie specyficzny szczep Streptococcussalivarius K12. Zo-
stał on wyizolowany z jamy ustnej dziecka, które przez ostatnich 6 lat nie miało żadnych 
dolegliwości ze strony ucha, nosa, gardła. Szczep ten występuje naturalnie jedynie 
u 2% populacji na świecie. Dlatego, aby skorzystać z jego wyjątkowych właściwości, 
każdy z nas może wspomóc organizm poprzez dodatkową suplementację. S.salivarius 
K12 kolonizuje jamę ustną i nosogardziel. Wspiera produkcję lantybiotyków zwanych 
substancjami hamującymi podobnymi do bakteriocyn, działają one antagonistycznie 
na drobnoustroje patogenne.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.
Producent: Polski Lek S.A.
www.ENTitis.pl
ul. Chopina 10,
34-100 Wadowic

5919

5919
5919

OMEGA MED ODPORNOŚĆ
1+ SyROP W ButELCE 140 mL
3+ Płyn W SASZ EtKACH × 30
5+ SyROP KAPS. dO ŻuCiA × 30
3+ PASt .d/ŻuCiA × 30

Omegamed Odporność 1+ syrop Syrop o smaku pomarańczowym.
Suplement diety. Preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 1 roku życia.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.
Omegamed Odporność 3+ Płyn w saszetkach o smaku pomarańczowym, suplement 
diety. Preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia. Zawiera substancje sło-
dzące.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. 
Omegamed Odporność 5+ syrop w kapsułkach do żucia o smaku pomarańczowym, 
suplement diety. Preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 5 roku życia. Zawiera sub-
stancje słodzące.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. Omegamed® Odporność to preparat opracowany 
w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera witaminy D i C, które przyczyniają się 
do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także DHA (to co naj-
lepsze z Omega-3) i miód. Omegamed® Odporność zawiera unikalną formę DHA z alg 
(Life’s DHA®), opracowaną specjalnie dla dzieci.
Producent: Polski Lek S.A.

3299
140 mln 3709

30 past.

3599
30 kaps.

3679
30 sasz.

VERBASCON
gRiP SASZ. × 10 Sm. mALinOWy
KidS gRiP SASZ. × 10 Sm. mALinOWy
gARdłO mEd PASt . dO SSAniA × 24
nASAL SPRAy dO nOSA 20 mL

Verbascon Gardło
Suplement diety przeznaczony jest dla do rosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Zróżni-
cowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Nie zawiera cukru. 
Skład produktu: Zawartość substancji aktywnych w maksymalnej dziennej porcji – 6 
tabletki (% realizacji zalecanego dziennego spożycia): Witamina C 96 mg (120 % RDA), 
Ekstrakt z porostu slandzkiego1 02 mg, Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 40 
mg w tym taniny 1,8 MG. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) z różnicowanej diety. Prze-
chowywać w sposób nie dostępny dla małych dzieci.
Verbascon proszek
Suplement diety. Nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków. Preparat 
przeznaczony jest do stosowania dla dzieci od 3 roku życia i osób do rosłych . Barwa 
produktu pochodzi z proszku buraczanego. Skład produktu: Witamina C, Cynk, Selen, 
Rutyna, Korzeń pelargonii afrykańskiej, Ekstrakt z kwiatu dziewanny, Ekstrakt z kwia-
tu bzu czarnego. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla ma-
łych dzieci.
Verbascon Nasal
Wyrób medyczny. Spray do nosa. Komfort swobodnego oddychania. Izotoniczny roz-
twór soli morskiej z dodatkiem kwasu hialuronowego, 0-pantenolu i olejków eterycz-
nych, przeznaczony do terapii suchego nosa oraz nieżytów nosa związanych z infekcja-
mi górnych dróg oddechowych oraz alergiami, syndrom suchego nosa. Przeznaczony 
jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia . Może być stosowany przez kobiety 
w ciąży i matki karmiące .
Verbascon Grip Kids
Suplement diety. Proszek do rozpuszczania o smaku malinowym. Zawiera substancje 
słodzące. Produkt zalecany dla dzieci od 3 roku życia i dorosłych . Kompozycja prepa-
ratu oparta jest o działanie składników pochodzenia naturalnego, takich jak kwiat bzu 
czarnego, kwiat dziewanny oraz korzeń pelargonii afrykańskiej, która pomaga łagodzić 
problemy układu oddechowego takie jak kaszel i dolegliwośc i gardła. Nie na leży 
przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplementy diety powinny 
być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent: Polski Lek S.A.
ul. Chopina 1 O, 34-100 Wadowice

1539
10 sasz.

1289
24 past.

1419
10 sasz.

1399
20 ml

WYBRANE kOMPRESY  
jAŁOWE/NIEjAŁOWE MEDICOMP

Medicomp extra 
Kompresy chłonne z włókniny (6-warstwowe) 
Wskazania: Do ogólnego opatrywania ran przy zabiegach ambulatoryjnych i stacjonar-
nych oraz w opiece domowej. 
Charakterystyka: 6-cio warstwowy, bardzo miękki i chłonny kompres z delikatnej 
włókniny; Bardzo chłonne, miękkie, dobrze przepuszczają powietrze; Do przemywania 
ran i drobnych urazów, oczyszczania skóry i oczu (jałowa wersja);  Nie zawierają środ-
ków wiążących ani wybielaczy optycznych (włóknina jest wiązana czysto mechanicznie); 
Dostępny w wersji jałowej 50 sztuk (25 jałowych opakowań po 2 sztuki) i niejałowej 
pakowane po 100 sztuk.
Medicomp 
Kompresy chłonne z włókniny (4-warstwowe)
Wskazania: Do ogólnego opatrywania ran przy zabiegach ambulatoryjnych i stacjonar-
nych oraz w opiece domowej.
Charakterystyka: Ekonomiczne – wysoce chłonne, dzięki czemu wydajne w użyciu; 
Wygodne: niezwykle miękkie i przyjazne dla skóry 
– doskonale sprawdzają się w opiece ambulatoryjnej 
i opiece domowej szczególnie w przypadku pacjentów 
z wrażliwą skóra (osoby starsze, dzieci); w opakowa-
niach jałowych i niejałowych. 
Bezpieczne:  przepuszczają powietrze nie zakłócając 
naturalnych funkcji skóry. Nie zawierają środków wiążą-
cych ani wybielaczy optycznych (włóknina jest wiązana 
czysto mechanicznie).
Producent: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

kOMPRESY jAŁOWE EXTRA
10 x 20Cm 25 x 2 SZt. 28,89 
10 x 10Cm 25 x 2 SZt. 18,39 
7.5 x 7.5Cm x 25 x 2 SZt. 18,29 

kOMPRESY NIEjAŁ. 
5Cm x 5Cm x 100 SZt.  4,69 
10Cm x 10Cm x 100 SZt.  11,89 
4W 7,5 x 7,5Cm x 100 SZt  7,69 
kOMPRESY NIEjAŁ. EXTRA
5Cm x 5Cm x 100 SZt.  6,49 
10 x 10Cm x 100 SZt.  16,59 
10 x 20Cm x 100 SZt.   32,09 
7.5 x 7.5Cm x 100 SZt.  11,49 

PAŹDZIERNIK 2022
Oferta ważna OD 1 DO 31 PaŹDZIernIKa lub DO wycZerPanIa ZaPasów


