
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.

Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena dotyczy jednego opakowania/sztuki. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
ART. 66 PAR. 1 Kodeksu Cywilnego oraz właściwych przepisów prawnych. Do podanych cen nie stosuje się innych rabatów promocyjnych. Zastrzegamy sobie prawo sprzedaży preparatów z gazetki wg cen innych niż podane, 
w przypadku wystąpienia błędów drukarskich, zmiany stawek podatku VAT, bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat, zmian cen w hurtowni lub wyczerpania zapasów. Lista cenowa zgodna z art. 52 ust. 3 pkt 4 

ustawy z dnia 6 września Prawo farmaceutyczne. Preparaty zamieszczone na zlecenie firm producenckich zgodnie z art. 60 prawa farmaceutycznego.
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ALAX 20 TABLETEK DRAŻOWANYCH

FOSIDAL SYROP O SMAKU 
POMARAŃCZOWYM, 150 ML 

IBUM FORTE, 200 MG/5 ML, 
ZAWIESINA DOUSTNA O SMAKU MALINOWYM  

COLDREX MAX GRIP
SASZETKI 10 SZT.

HEDERASAL SYROP
125 G

MAXIGRA GO 2 TABL. DO ROZGRYZA-
NIA I ŻUCIA

Wskazania do stosowania: Roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego 
stosowania w sporadycznie występujących zaparciach.  

Przeciwwskazania: Potwierdzona nadwrażliwość na substancje czynne
lub na którykolwiek składnik produktu. Przypadki niedrożności jelit
i zwężenia jelit, atonia jelit, 
zapalenie wyrostka roba-
czkowego, choroby zapalne 
jelita grubego (np. choroba 
Crohna, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego); ból brzucha 
nieznanego pochodzenia; 
ciężkie odwodnienie z niedo-
borem wody i elektrolitów. 
Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny: 
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu

- zwalcza kaszel łagodząc stan zapalny
- może być stosowany o każdej porze dnia i nocy
- jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku  
  powyżej 2 lat
- ma nowy pomarańczowy smak!

Wskazania: Leczenie objawowe (kaszel 
i odkrztuszanie) w przebiegu chorób 
zapalnych oskrzeli i płuc. Fosidal o smaku 
pomarańczowym jest wskazany do stosow-
ania u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 
2 lat. Uwaga: leczenie to nie może opóźniać 
rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli 
zachodzi taka potrzeba. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na fenspiryd 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 

Wskazania: Stany gorączkowe różnego pochodzenia, między innymi 
w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych, a także 
w przebiegu odczynu poszczepiennego. 
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu 
słabym do umiarkowanego, takie jak: bóle 
głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu 
zakażeń wirusowych), bóle zębów, bóle 
po zabiegach stomatologicznych, bóle na 
skutek ząbkowania, bóle stawów i kości, 
na skutek urazów narządu ruchu 
(np. skręcenia), bóle na skutek urazów 
tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, 
bóle uszu występujące w stanach 
zapalnych ucha środkowego. 

Podmiot odpowiedzialny: 
Przedsiębiorstwo produkcji farmaceutycznej 
Hasco-Lek S.A.

Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, 
objawowe leczenie grypy lub 
przeziębienia, przebiegających 
z gorączką, dreszczami, bólem głowy, 
bólem gardła, nieżytem nosa (katarem).

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
paracetamol, fenylefrynę, kwas askor-
bowy lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Niewydolnośd wątroby lub 
ciężka niewydolnośd nerek, choroba 
alkoholowa. Przyjmowanie zydowudyny, 
stosowanie inhibitorów 
monoaminooksydazy (MAO) 
i okres 2 tygodni 
po ich ostatnim zastosowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:
Omega Pharma Poland Sp. z o.o., 

Wskazania: stosuje się w kaszlu, zwłaszcza 
z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej 
gęstej wydzieliny oraz pomocniczo w stanach 
zapalnych górnych dróg oddechowych
i oskrzeli. Na kaszel już od 2 miesiąca życia.

Przeciwskazania: nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny: 
WZZ Herbapol Wrocław S.A. 

Wskazania: 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 leczniczego Maxigra 
Go niezbędna jest stymulacja seksualna
Przeciwwskazania: Nie stosować 
w przypadku nadwrażliwości na 
którykolwiek składnik leku. Nie stosować u osób, które stosują: leki z azotanami 
(zwiększone ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego); leki bądź inne środki 
uwalniające tlenek azotu; riocyguat. Nie stosować przy stwierdzonej ciężkiej 
chorobie serca lub wątroby; dziedzicznych zmianach degeneracyjnych siatkówki 
(np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki); po przebytym udarze lub zawale serca, 
przy niskim ciśnieniu tętniczym. Nie stosować u osób, u których kiedykolwiek 
stwierdzono utratę wzroku, która nie była związana z zapaleniem tętnic przedniej 
niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Nie stosować poniżej 18. roku 
życia. Nie stosować u kobiet.
Podmiot odpowiedzialny:  Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 
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OLIMP GOLD-VIT D3+K2
30 KAPS.
Wskazania: dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w witaminy D i K, 
w szczególności polecany 
osobom przebywającym 
na słońcu mniej niż 15 minut 
dziennie, stosującym kremy 
z filtrem UV,  aktywnym fizycznie,  
osobom starszym, 
a także dbającym 
o utrzymanie zdrowych kości.

Uwaga: w przypadku przyjmowa-
nia leków przeciwzakrzepowych 
należy przed zastosowaniem 
preparatu skonsultować się 
z lekarzem. Nie stosować innych 
preparatów z witaminą D lub K. 

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
 

 dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w witaminy D i K, 

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.

POLOCARD 75 mg 60 TABL. 
Lek stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia oraz innych chorób 
przebiegających z zakrzepami w naczyniach

Substancja czynna: 
Kwas acetylosalicylowy. 
Dawka: 75mg, 60 tabl.
Postać: Dojelitowe 
tabletki powlekane

Wskazania: Hamowanie 
agregacji płytek: w pro-
filaktyce chorób układu 
krążenia, które grożą powstaniem 
zakrzepów i zatorów w naczyniach 
krwionośnych: zawał serca; niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna 
serca; w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami
w naczyniach. 

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH.

PROSPAN SYROP 100 ML
- syrop na kaszel zawiera wyciąg 
z liści bluszczu pospolitego DER(5-7,5;1) 
- 0,7g 

Wskazania: pomocniczo w ostrych
i przewlekłych stanach zapalnych dróg 
oddechowych z kaszlem. Od 1 roku życia. 

Przeciwwskazania: leku Prospan® 
nie wolno stosować u pacjentów z 
nadwrażliwością na substancję czynną 
lub jakikolwiek inny składnik leku. 
Syrop nie zawiera ani cukru, 
ani alkoholu. Przed zastosowaniem 
zawsze należy zapoznać się z pełną 
informacją o leku. 

Podmiot odpowiedzialny: 
Engelhard Arzneimittel, Niemcy. 

STREPSILS INTENSIVE
TABLETKI DO SSANIA, 16 TABL. 

Wskazania: krótkotrwałe objawowe 
leczenie bólu gardła.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na 
flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, 
inne niesteroidowe leki przeciw-
zapalne (NLPZ) lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą produktu
leczniczego, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy 
czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi 
występującymi po innych NLPZ, u pacjentów przyjmujących inne NLPZ, w tym 
COX-2, u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub 
innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii
 w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, 
a także w III trymestrze ciąży oraz z ciężką niewydolnością serca. 

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

SUDAFED® XYLOSPRAY HA

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia 
błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej 
nosa lub zapalenia zatok.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną 
lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: 
pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, 
zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; 
pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci 
w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu 
przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych 
drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających 
z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują 
lub przyjmowali przez ostatnie dwa 
tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz 
tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie 
krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym
zapaleniem błony śluzowej nosa.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

DLA DZIECI, 10 ML
TANTUM VERDE AEROZOL, 30 ML

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 błon 
śluzowych po radioterapii,
w stanach po zabiegach 
operacyjnych w laryngologii
i stomatologii 
a także po intubacji.
Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą.   
Podmiot odpowiedzialny: 
Aziende Chimiche Riunite 
Angelini Francesco A.C.R.A.F. 
S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 
Rzym, Włochy.
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TYMIANEK I PODBIAŁ 
24 PASTYLKI DO SSANIA

MICROLIFE NC 150 
TERMOMETR BEZKONTAKTOWY

Skład - Substancje czynne:
Thymi herbae extractum spissum 
(3,5-4,5:1) 100 mg
ekstrahent – woda do ekstrakcji
Tussilaginis farfarae folii extractum 
spissum (4,5-6,0:1) 100 mg
ekstrahent – woda do ekstrakcji
Wskazania: Tradycyjny produkt 
leczniczy roślinny stosowany w 
celu łagodzenia: chrypki, kaszlu 
związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych 
górnych dróg oddechowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwośd na substancje czynne lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Nadwrażliwośd na inne rośliny z rodziny 
astrowatych (Asteraceae – dawniej Compositae) lub jasnotowatych 
(Lamiaceae – dawniej Labiatae).
Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Termometr NC 150 przeznaczony jest do regu-
larnych pomiarów temperatury ludzkiego ciała. 
Może być używany przez osoby w każdym wieku.
Innowacyjna technologia pomiarów przy użyciu 
promieni IR pozwala na pomiary bez dotykania 
mierzonego obiektu. To gwarantuje bezpieczny 
i higieniczny pomiar w kilka sekund. Szeroki zakres 
pomiarowy oznacza, że można używać go do 
pomiaru temperatury ludzkiego ciała na skroni 
a także do sprawdzania temperatury powierzchni 
następujących substancji:
- np. mleka w butelce
- np. temperatury wody do kąpieli dla dziecka
- temperatury otoczenia 

Podmiot odpowiedzialny: 
CHDE Polska Spółka Akcyjna

TYMIANEK I PODBIAŁ 

- np. temperatury wody do kąpieli dla dziecka

VISOLVIT® JUNIOR żelki
50szt.  

VERDIN COMPLEXX 
30 TABL.

Suplement diety, zawierający codzienny zestaw 
11 witamin, selenu oraz rutyny. Suplement diety 
w postaci multiwitaminowych kolorowych 
żelków o owocowym smaku, zalecany dzieciom 
powyżej 3. roku życia (1-2 żelki dziennie) jako 
uzupełnienie codziennej diety w witaminy. 
Visolvit® Junior żelki nie zawiera konserwantów 
ani sztucznych barwników. 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji 
dziennej. Nie należy stosować w przypadku 
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników 
preparatu. Podstawą prawidłowej diety jest 
zrównoważony i zróżnicowany 
sposób odżywiania. 

Podmiot działający na rynku spożywczym: 
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. 

Suplement diety; stanowi kompleksową 
pomoc dla układu trawiennego. 
To specjalistyzna kompozycja
o podwójnym działaniu 
skoncentrowanych wyciągów 
z karczocha oraz rozmarynu.

Podmiot odpowiedzialny: 
USP Zdrowie Sp. Z o.o.


