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Promocja i reklama nie dotyczy produktów leczniczych znajdujących się w wykazie leków refundowanych.
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BDO: 000017803 

ENTITIS 
past. DO ssaNIa × 30 sM. tRUsKaWKOWY
past. DO ssaNIa × 30  sM. baNaNOWY
babY sasz. × 30 sM. tRUsKaWKOWY

entitis, suplement diety.
stOp! nawracające problemy z uchem, nosem, gardłem
ENTitis zawiera w swoim składzie specyficzny szczep Streptococcussalivarius K12. Został on wyizo-
lowany 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 drob-
noustroje patogenne. 
Zalecana dzienna porcja: Zawartość 1 saszetki dziennie przez minimum 3 miesiące.
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 Sp. z o.o.
www.ENTitis.pl

OMEGA MED ODPORNOŚĆ
1+ sYROp W bUtelce 140 Ml
5+ syrop kaps. do żucia × 30
3+ past.d/żucia × 30 

Suplement diety. Omegamed® Odporność to preparat opracowany w celu wzmocnienia odporności 
dzieci. Zawiera witaminy D i C, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu od-
pornościowego, a także DHA (to co najlepsze z Omega-3) i miód. Omegamed® Odporność zawiera 
unikalną formę DHA z alg (Life’s DHA®), opracowaną specjalnie dla dzieci.
DHA zawarty w produktach Omegamed® jest:    Z pierwotnego źródła – pozyskiwany z naturalnych 
alg Schizochytrium sp., czyli pierwotnego, bezpiecznego źródła. Oznacza to lepszy smak i zapach 
oraz dobrą przyswajalność i tolerancję.    Czysty – algi, z których pozyskiwany jest DHA są hodo-
wane w kontrolowanych warunkach, poza zbiornikami morskimi. Oznacza to brak ryzyka kontaktu z 
potencjalnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami występującymi w naturalnym środowisku, takimi jak 
dioksyny, rtęć metylowana, polichlorowane bifenyle (PCB).    Idealny – skuteczność i bezpieczeństwo 
potwierdzają wartościowe badania naukowe1-4 oraz tradycja stosowania. Oznacza to, że jest spraw-
dzony i idealnie dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających i wrażliwych na niedobory tego 
składnika w diecie grup konsumentów. 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 1+ syrop Syrop o smaku pomarańczowym.
Suplement diety.
Preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 1 roku życia.Zalecana dzienna porcja:5 ml dziennie (ok. 
1 łyżeczka)
Omegamed® Odporność 5+ syrop w kapsułkach do żucia o smaku pomarańczowym. .Zalecana 
dzienna porcja: 1 pastylka
Omegamed® Odporność 3+ pastylki żelowe do żucia .Dla dzieci powyżej 3. roku życia 30 pastylek 
żelowych (miesiąc stosowania) Zalecana dzienna porcja:
1 pastylka
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

OMEGA MED bAby
* 30 kap. twist-off                                               30,49 zł
+ d 0 + kaps. twist-off * 30                           32,39 zł 
+ d 0 + kaps. twist-off * 60                           46,79 zł
+ d 6 + kaps. twist-off * 30                           36,09 zł

suplement diety. Produkt przeznaczony dla niemowląt od pierwszych dni życia i dzieci.
składniki: zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozahek-
saenowy) [olej z alg; olej słonecznikowy wysokooleinowy; aromat; przeciwutleniacze: mieszanina to-
koferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego]; cholekalcyferol (witamina D). Otocz-
ka kapsułki: żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.
Omegamed® Baby+D zapewnia codzienną porcję DHA (kwas dokozaheksaenowy z grupy Omega-3) 
oraz witaminy D. Zawiera unikalną formę DHA z alg (Life’s DHA®) opracowaną specjalnie dla nie-
mowląt i dzieci.DHA zawarty w produktach Omegamed® jest:  Z pierwotnego źródła  pozyskiwany z 
naturalnych alg Schizochytrium sp., czyli pierwotnego, bezpiecznego źródła. Oznacza to lepszy smak 
i zapach oraz dobrą przyswajalność i tolerancję. Czysty- algi, z których pozyskiwany jest DHA są ho-
dowane w kontrolowanych warunkach, poza zbiornikami morskimi. Oznacza to brak ryzyka kontaktu 
z potencjalnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami występującymi w naturalnym środowisku, takimi 
jak dioksyny, rtęć metylowana, polichlorowane bifenyle (PCB). Idealny- skuteczność i bezpieczeństwo 
potwierdzają wartościowe badania naukowe* oraz tradycja stosowania. Oznacza to, że jest spraw-
dzony i idealnie dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających i wrażliwych na niedobory tego 
składnika w diecie grup konsumentów.
zalecana dzienna porcja: zawartość 1 kapsułki twist off.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplementy diety nie mogą być sto-
sowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy stosować przy stwierdzeniu nad-
wrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla 
zachowania zdrowia.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

ACTIFEROL FE START 7 MG
saszetKI * 30

suplement diety. Przeznaczone dla niemowląt, dzieci i dorosłych.
składniki: maltodekstryna; żelazo (maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)), 
emulgator: lecytyny); Laskorbinian sodu; chlorowodorek pirydoksyny; kwas pteroilomonoglutami-
nowy; cyjanokobalamina; sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego; substancja 
przeciwzbrylająca: fosforany wapnia.
Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Przy-
czynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Przyczynia się do prawidłowego 
tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek, co ma duże znaczenie dla rosnącego organizmu dziec-
ka. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobi-
ny, która warunkuje transport tlenu.
actifrol fe® zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Dzięki mikronizacji, czy-
li dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza(III) jest dwukrotnie wyższa. 
Żelazo zawarte w actiferol fe® uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
Dodatkowo Actiferol Fe Start zawiera:  witaminę B6 i B12, które pomagają w prawidłowej produkcji 
czerwonych krwinek, witaminę C, która przyczynia się do zwiększenia wchłaniania żelaza, które po-
maga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, foliany złożone, które pomagają 
w prawidłowej produkcji krwi i biorą udział w procesie podziału komórek. Folian aktywny jest dobrze 
przyswajalny oraz gotowy do wykorzystania przez organizm. Folian aktywny zabezpiecza osoby, które 
mają problem z przyswajaniem folianów ze zwykłego kwasu foliowego.
zalecana dzienna porcja – 1 saszetka.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.     Nie przekraczać zale-
canej dziennej porcji produktu. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Nie stosować jeżeli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

ACTIFEROL FE 7 MG
KROple 30 Ml 

suplement diety. Zawiesina doustna.Produkt przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych.
Składniki: rafinowany olej MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy) z ziarna palmy; skrobia; difosforan 
żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)); przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; emulgator: lecytyny.
Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Przy-
czynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Przyczynia się do prawidłowego 
tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek, co ma duże znaczenie dla rosnącego organizmu dziec-
ka. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest składnikiem hemoglobi-
ny, która warunkuje transport tlenu.
actifrol fe® zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Dzięki mikronizacji, czy-
li dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza(III) jest dwukrotnie wyższa. 
Żelazo zawarte w actiferol fe® uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
zaleca się spożywać 5-40 kropli dziennie.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Nie przekraczać zalecanej 
dziennej porcji produktu. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżni-
cowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

ACTIFEROL FE FORTE
Kaps. OtWIeRaNe * 60 

suplement diety. Produkt przeznaczony dla kobiet w ciąży.
składniki: zawartość kapsułki: żelazo [maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza(III)), 
emulgator: lecytyny]; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; sól 
glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego; kwas pteroilomonoglutaminowy. Otoczka 
kapsułki: żelatyna.
Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Od-
grywa rolę w procesie podziału komórek. Pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i 
hemoglobiny oraz transporcie tlenu w organizmie. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz 
zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.
actifrol fe® zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Dzięki mikronizacji, czy-
li dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza(III) jest dwukrotnie wyższa. 
Żelazo zawarte w actiferol fe® uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi i biorą udział w procesie podziału komórek. Folian 
aktywny jest dobrze przyswajalny oraz gotowy do wykorzystania przez organizm. Folian aktywny za-
bezpiecza osoby, które mają problem z przyswajaniem folianów ze zwykłego kwasu foliowego.
zaleca się spożywać 1 kapsułkę dziennie.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Nie przekraczać zaleca-
nej dziennej porcji produktu. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Nie stosować jeżeli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

ACTIFEROL FE 15MG 
ACTIFEROL FE 30MG 
saszetKI. * 30 
suplement diety. Produkt przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych.
składniki: maltodekstryna, żelazo [maltodekstryna, difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza(III)),
emulgator: lecytyny]; substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia.
Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu.
Przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Przyczynia się do
prawidłowego tworzenia hemoglobiny i czerwonych krwinek, co ma duże znaczenie dla rosnącego
organizmu dziecka. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Jest
składnikiem hemoglobiny, która warunkuje transport tlenu.
actifrol fe®  zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Dzięki mikronizacji, czyli
dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza(III) jest dwukrotnie wyższa. Że-
lazo zawarte w actifrol fe®  uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
zaleca się spożywać 1 saszetkę dziennie.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Nie przekraczać zalecanej
dziennej porcji produktu.Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

ACTIFEROL FE SpRAy S. TRuSk.
60  Ml

suplement diety. Pierwszy produkt z innowacyjną formą żelaza w spray’u! O smaku truskawkowym.
Od 3 roku życia. Produkt przeznaczony dla dzieci i młodych kobiet. Produkt może być stosowany
przez wegan i wegetarian. Acferol Fe® jest doustnym preparatem żelaza stosowanym w celu
zapewnienia prawidłowej podaży żelaza. Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania organizmu. Odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Pomaga w
prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz transporcie tlenu w organizmie.
składnik aktywny: 3,5 mg bioprzyswajalnego żelaza w 1 aplikacji (25% RWS).
Stosowanie: Dzieci 3-12 lat: 2-3 aplikacje; Dzieci od 13 r.ż. i dorośli: 4-5 aplikacji.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek
składnik produktu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

ACTIFEROL FE 30 MG
Kaps. OtWIeRaNe * 30 

suplement diety. Produkt przeznaczony dla kobiet w ciąży.
składniki: zwartość kapsułki: żelazo [maltodekstryna; difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III));
emulgator: lecytyny]; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Otoczka
kapsułki: żelatyna.
Żelazo jest mikroelementem potrzebnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu.
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i
hemoglobiny oraz transporcie tlenu w organizmie. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz
zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.
actiferol fe® zawiera unikalną formę żelaza poddaną mikronizacji i emulgacji. Dzięki mikronizacji,
czyli dużemu rozdrobnieniu, przyswajalność żelaza z pirofosforanu żelaza (III) jest dwukrotnie wyższa 
Żelazo zawarte w actiferol fe® uwalnia się w jelitach, a nie w żołądku. Dzięki temu nie odczuwa się 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
zaleca się spożywać 1 kapsułkę dziennie.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia . Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie stosować jeżeli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek
składnik produktu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

OMEGA MED OpTIMA
staRt Kaps. * 30                  
FORte Kaps. * 60                    

OMega Med OptiMa start
suplement diety. Produkt przeznaczony dla kobiet planujących ciążę i w pierwszych miesiącach ciąży.
zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozaheksaenowy 
Life’s DHA®) [olej z alg; olej słonecznikowy wysokooleinowy; aromat; przeciwutleniacze: mieszanina 
tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego]; substancja zagęszczająca mono- i 
diglicerydy kwasów tłuszczowych; emulgator: lecytyny; cholekalcyferol (witamina D); sól glukozami-
nowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego (kwas foliowy - aktywna forma); kwas pteroilomono-
glutaminowy (kwas foliowy); jodan potasu (jod). Otoczka kapsułki: żelatyna; substancja utrzymująca 
wilgoć: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.
Omegamed® Optima start to produkt opracowany specjalnie dla kobiet planujących ciążę oraz w 
pierwszych miesiącach ciąży. Optymalny skład, opracowany z udziałem specjalistów, zapewnia co-
dzienną porcję składników ważnych m.in. dla prawidłowego rozwoju mózgu i oczu u płodu i niemowląt 
karmionych piersią*.Omegamed® Optima START zawiera zalecane składniki w unikalnym połączeniu:    
DHA z alg (Life’s DHA®): 200 mg; Złożone źródło folianów ActiFolin®: kwas foliowy (400 μg) + 
aktywna forma kwasu foliowego (400 μg); Witamina D: 2000 j.m.;  Jod: 200 μg
Dzięki Omegamed® wybierasz: Roślinne źródło DHA – z alg morskich hodowanych w kontrolowanych 
warunkach, poza zbiornikami morskimi.    Dobry smak i zapach.    Produkt dostosowany do szczegól-
nych potrzeb najbardziej wymagających i wrażliwych grup konsumentów.
Omegamed® Optima start nie zawiera oleju rybiego, dzięki czemu produkt jest dobrze tolerowany, 
nie potęguje mdłości.
zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy 
stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

OMegaMed OptiMa fOrte
suplement diety. Produkt przeznaczony dla kobiet w II i III trymestrze ciąży i matek karmiących.
Otoczka kapsułki: żelatyna; substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, sorbitole; barwnik: tlenki i wo-
dorotlenki żelaza.wypełnienie kapsułki: Olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający kwas DHA 
(dokozaheksaenowy); przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, ekstrakty z rozmarynu; olej roślinny 
(MCT); emulgatory:lecytyny, wosk pszczeli biały; cholekalcyferol (witamina D); sól glukozaminowa 
kwasu (6S)-5metylotetrahydrofoliowego (aktywna forma folianu); kwas pteroilomonoglutaminowy 
(kwas foliowy); jodek potasu (jod).
Omegamed®  Optima Forte to produkt opracowany specjalnie dla kobiet w ciąży. Optymalny skład,
opracowany z udziałem specjalistów zapewnia codzienną porcję składników ważnych m.in. dla
prawidłowego rozwoju mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią*.
Omegamed® Optima Forte zawiera unikalne formy składników:. DHA z alg (Life’s DHA®): 600 mg; . 
Złożone źródło folianów ActiFolin®: kwas foliowy (400 μg) + aktywna forma kwasu foliowego (400 
μg);  Witamina D: 2000 j.m.; . Jod: 200 μg
Dzięki Omegamed® wybierasz:  Roślinne źródło DHA – z alg morskich hodowanych w kontrolowanych 
warunkach, poza zbiornikami morskimi. Dobry smak i zapach. Produkt dostosowany do szczególnych 
potrzeb najbardziej wymagających i wrażliwych grup  konsumentów.
Omegamed® Optima Forte nie zawiera oleju rybiego, dzięki czemu produkt jest dobrze tolerowany,
nie potęguje mdłości. 
zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennie porcji produktu. 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Nie należy stosować przy stwierdzeniu nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
producent: Polski Lek Sp. z o.o.

LINOMAG MAŚĆ 20%
30 g
100 g 
wsKazania dO stOsOwania leKu:
Wspomagająco w chorobach skóry, takich jak: Odparzenia, Wyprysk, Wyprzenia, Stany nadmiernej
suchości skóry, Łagodzenie objawów łuszczycy Lek można stosować u dzieci i niemowląt w stanach
nadmiernej suchości skóry. W pozostałych wskazaniach przed zastosowaniem, należy skonsultować
się z lekarzem. Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe wchodzące w skład substancji czyn-
nej, poprzez swój udział w metabolizmie lipidów są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu 
skóry. Skład: 100 g maści zawiera: – substancję czynną: olej lniany pierwszego tłoczenia z Linum
usitatissimum L., semen (nasienie lnu zwyczajnego), (3:1) – 20 g, – substancje pomocnicze: lanolina
bezwodna, wazelina biała
przeciwwskazania: Wyprysk łojotokowy. Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozo-
stałych składników tego leku.
dawkowanie: W zależności od rodzaju schorzeń stosować jeden do trzech razy na dobę. W łusz-
czycy i
wyprysku u dzieci i niemowląt wskazane stosowanie maści dwa do trzech razy na dobę.
podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 189, 61-341 Poznań

2899

100g1059

30g

SEbORADIN
MEN szaMpoN do włosów 200 Ml
fortE szaMpoN p/wypadaNiu włosów 100 Ml    
fortE szaMpoN p/wypadaNiu włosów 200 Ml
szaMpoN p/łupiEżowy 200 Ml     

szampon seboradin przeciw wypadaniu włosów. Kosmetyk
wskazania: Włosy wypadające i przerzedzające się. Pielęgnacja włosów i skóry głowy w przypadku 
łysienia androgenowego. Dla kobiet i mężczyzn. pojemność: szampon – 100 lub 200 ml
szampon seboradin Men 200 ml, kosmetyk
wskazania: Pielęgnacja włosów i skóry głowy przy problemie wypadania, przerzedzania się włosów i 
powstawania zakoli. Przy pierwszych objawach łysienia. Dla mężczyzn.
szampon p/łupieżowy 200 ml to produkt dobierany do skóry głowy. Zawiera Piroctone Olamine i tymol, 
dzięki czemu skutecznie zmniejsza objawy łupieżu do 95%*. Zawarta w szamponie betaina cukro-
wa poprawia nawilżenie włosów i skóry głowy, łagodzi podrażnienia oraz zmniejsza swędzenie skóry. 
Szampon przy regularnym stosowaniu eliminuje nadmierne złuszczanie się naskórka. Włosy stają się 
bardziej miękkie i elastyczne. Produkt nie wpływa negatywnie na barwę włosów farbowanych.
producent: Lara Edyta Pawluśkiewicz

2499

1189

200 ml

100 ml

OSCILLOCOCCINuM
gRaNUlat 1g × 30 DaWeK

OscillOcOccinuM ® granulki w pojemniku jednodawkowym substancja czynna: Anas barbariae 
hepatis et cordis extractum 200K. Dawka substancji czynnej: 200K, 0,01 ml. wskazania: objawy 
grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, 
bóle mięśniowe i kostno-stawowe. Oscillococcinum® zaleca się stosować zaraz po wystąpieniu 
pierwszych objawów infekcji między innymi, takich jak: uczucie drapania w gardle, uczucie rozbicia, 
uczucie zimna. W okresie 
zwiększonej zachorowalności 
na przeziębienia podanie leku 
Oscillococcinum 1 raz na 
tydzień może zmniejszyć ilość 
zachorowań.
podmiot odpowiedzialny: 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest 
Lyonnais, 69510 Messimy, 
Francja

MOLICARE SkIN
KReM OcHRONNY - 100 Ml
piaNka oczyszczaJĄca - 400 Ml
protEktor do skóry - 100 Ml

Molicare skin produkty do oczyszczania skóry posiadające neutralne pH 5,5, aplikowane bez użycia
wody. Produkty oczyszczające MoliCare Skin stosowane bez użycia wody zachowują naturalną
barierę skóry, utrzymują kwaśny odczyn płaszcza ochronnego oraz zapobiegają rozpulchnianiu
komórek skóry.
MOlicare sKin pianKa do mycia skóry, zawiera kreatynę, wspomaga mechanizmy obronne
skory. Posiada neutralizator zapachu oraz pH neutralne dla skory. Zapewnia szybkie i łagodne
oczyszczanie silnie zabrudzonej powierzchni skory.
MOlicare sKin KreM OcHrOnny
Krem ochronny z tlenkiem cynku zawiera kreatynę, niezbędne kwasy tłuszczowe, aminokwasy i olej
migdałowy, wspomaga mechanizmy obronne skóry. Posiada neutralizator zapachu. Tworzy na skórze
film ochronny, który zabezpiecza przed działaniem czynników drażniących. Zapewnia ochronę
skóry w przypadku nietrzymania moczu lub kału.
MOlicare sKin prOteKtOr dO sKóry
Pianka ochronna z kreatyną, niezbędnymi kwasami tłuszczowymi, aminokwasami, olejem migdałowym
i pantenolem.
producent: Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

ORTOpEDINA FLEX
saszetKI * 30 

Ortopedina flex to suplement diety o składzie specjalnie opracowanym w celu wspomagania utrzyma-
nia sprawności stawów oraz chrząstki stawowej. Polecany w szczególności osobom starszym oraz w 
sytuacjach, w których może dochodzić do nadmiernego obciążania stawów np. w wyniku intensywnego 
wysiłku fizycznego lub nadmiernej masy ciała.
właściwości:
Glukozamina jest prekursorem substancji budujących aparat stawowy.
Kolagen jest jednym z głównych budulców chrząstki stawowej.
Kwas hialuronowy to główny składnik mazi stawowej odpowiadającej za smarowanie powierzchni sta-
wowych.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania 
chrząstki i kości. Ponadto pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
zalecane dzienne spożycie: Dorośli: 1 saszetka dziennie.  Zawartość saszetki należy rozpuścić w 1/3 
szklanki wody. Preparat można przyjmować o dowolnej porze, na czczo i wraz z pożywieniem.
Zrównoważona dieta i zdro-
wy tryb życia są istotne dla 
zachowania zdrowia. Nie prze-
kraczać zalecanej dziennej por-
cji produktu. Suplementy diety 
nie mogą być stosowane jako 
substytut (zamiennik) zróżnico-
wanej diety. Przechowywać w 
sposób niedostępny dla małych 
dzieci.
podmiot odpowiedzialny:
VITAMA S.A.

VIT. C 200 MG
draż. * 50 

sKŁad JaKOŚciOwy i ilOŚciOwy: 1 tabletka zawiera 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascor-
bicum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 108 mg. Wskazania do stosowania: Profilaktyka 
i uzupełnianie niedoboru witaminy C w organizmie w okresach: rekonwalescencji po chorobach infek-
cyjnych, gojenia ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy. Vitaminum C Teva 200 mg można 
stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza, w stanach zapal-
nych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego. Numer pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu: Vitaminum C TEVA 200 mg tabletki powlekane: 5838 R/3141  wydane przez 
Prezesa URPLWMiPB. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI 
PRODUKTU LECZNICZEGO: marzec 2017 r. Kategoria dostępności OTC - Produkt wydawany bez przepi-
su lekarza. Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie www.tevamed.pl
podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warszawa

Kaszel1 ginie po Flegaminie

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Flegamina Classic 
o smaku malinowym, 4 mg/5 ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Substancje 
pomocnicze o znanym działaniu: 5 ml syropu zawiera 576 mg glicerolu, 0,3 mg propylu parahydroksybenzoesanu 
(E 216), 1,75 g glukozy jednowodnej, 160 mg etanolu 96%, 2,4 mg glikolu propylenowego (E1520) (składnik barwnika 
karminowego płynnego oraz aromatu malinowego), 0,625 µg alkoholu benzylowego (składnik aromatu malinowego 
płynnego). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt CHPL 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop. 
Jasnoczerwony, klarowny syrop o zapachu i smaku malinowym. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania 
do stosowania Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania 
i  usuwania śluzu. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu: 18433 wydane przez Prezesa URPLWMiPB 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO Grudzień 2021 r. Kategoria dostępności OTC 
- Produkt dostępny bez przepisu lekarza. Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie 
www.tevamed.pl. FLEM-PL-00001-01-2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj 
maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

• Ułatwia odkrztuszanie
• Ułatwia oczyszczanie oskrzeli
1)  Kaszel mokry przebiegający z utrudnionym odkrztuszaniem i usuwaniem 

zalegającej wydzieliny.

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.

• Ułatwia oczyszczanie oskrzeli
• Ułatwia odkrztuszanie

Kaszel1 ginie po Flegaminie

1)  Kaszel mokry przebiegający z utrudnionym odkrztuszaniem i usuwaniem 
zalegającej wydzieliny.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Flegamina Classic o smaku 
miętowym bez cukru,

3. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop. Jasnozielony, klarowny syrop o zapachu i smaku miętowym. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE 
KLINICZNE

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ 18432  wydane przez Prezesa URPLWMiPB ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
 wrzesień 2020 r. Kategoria dostępności OTC - Produkt dostępny bez  PRODUKTU LECZNICZEGO

Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie www.tevamed.pl. FLE-PL-00153-08-22
przepisu lekarza. 

to jest lek. dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołą-
czoną do opakowania. nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. 
w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 

to jest lek. dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołą-
czoną do opakowania. nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. 
w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 

to jest lek. dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołą-
czoną do opakowania. nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. 
w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 

to jest lek. dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne. w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą

to jest lek. dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne. w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
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