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Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG

Podmiot odpowiedzialny: SEW-MED

VenoMax 
żel z kasztanowcem

Żel do nóg  
z kasztanowcem 
250 ml

Zastosowanie: ułatwia pielęgnację nóg ze skóra skłonną do pajączków naczyniowych oraz rozszerzonych i kruchych 
naczynek.
Sposób użycia: nanieść żel na skórę i wmasować .Przeciwwskazania: wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany oraz w okolicach oczu,  

nosa  i ust.  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

Żel do nóg z kasztanowcem Linia Natury® zawiera wyjątkową kombinację wyciągów ziołowych  
m.in.: kasztanowiec, miłorząb, arnikę oraz nowy składnik Legactif TM kompleks składający się  
z nawłoci pospolite, cytryny i ruszczyku kolczastego idealny do aplikacji ukierunkowanej na zwalczanie 
dolegliwości ciężkich nóg. 

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Podmiot odpowiedzialny: IPSEN Poland  Sp. z o.o.

Producent: Valeant

Producent: Valeant

Producent: Valeant

Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma

Sterolea z dodatkiem  steroli roślinnych 30 tabletek, suplement dietySterolea zawiera sterole roślinne, które wraz ze zbilansowaną dietą  pomagają obniżyć poziom cholesterolu, a następnie pomagają utrzymać jego prawidłowy poziom.

HEPASON Complex 
30 kapsułek, suplement diety
Suplement wspomaga prawidłową pracę jelit i ułatwia trawienie, produkt zawiera ekstrakt z karczocha i kompleks witamin B, tj. B1, B2, B3, B6,B12.

Akutol spray  
spray do usuwania plastrówDo łatwego, bezbolesnego usuwania plastrów kryjących i transdermalnych, opatrunków przylepnych i innych wyrobów medycznych przyklejanych do powierzchni cia-ła (plastry nikotynowe, elektrody EKG). Jest bezpieczny i przyjazny dla skóry.

Wytwórca: Aveflor, Czechy
Dystrybucja w Polsce:  Salus International Sp. z o.o.

Espumisan 
100 kapsułek
Skład: 1 kapsułka  zawiera 40 mg symetykonu.
Działanie: zmniejszanie napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu po-karmowego.

Wskazania: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo - jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np. wzdęcia, w przypadku wzmożonego powstawa-nia gazów w okresie pooperacyjnym, w przygotowaniu pacjentów do gastroskopii,  badań radiologicznych lub USG jamy brzusznej.

Quixx soft 
spray do nosa, 30 ml,  
wyrób medyczny, 20 dawek
Izotoniczny spray do nosa z dodatkiem aloesu. Zawiera wodę z Oceanu Atlantyckiego, bogatą w minerały i mikro-elementy, do codziennej higieny nosa, zwalcza objawy przeziębienia, nieżytu nosa i zapalenia zatok, w łagodze-nie objawów suchości, podrażnień i bólu śluzówki nosa,  wspomagająco u dzieci, które nie potrafią wydmuchać nosa. 

Enterol 250
10 kapsułek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, 

nawracającą biegunką spowodowana zakażeniom C. difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną 
lub metronidazolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom 
podróżnych.

Bio-Oil
60 ml
Bio-Oil to specjalistyczny produkt do pielęgnacji skóry, poprawia wygląd blizn, rozstępów, nierów-
nego kolorytu oraz starzejącej się i odwodnionej skóry. Zawiera przełomowy składnik PurCellin Oil.

Composita  Mama  DHA30 kapsułek + 60 kapsułek, suplement diety To skomponowany przez specjalistów produkt, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologicz-
ne, zawierający  witaminy i minerały dla kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Zawiera wysoką dawkę  
DHA-600 mg, rekomendowane składniki w aktywnych formach, zamknięte w dwóch formułach:  
MaxProtection i ActiveCare.

IMBIFEM 
krople 50ml,  
suplement diety
Zawiera wyciąg z kłącza imbiru, który dzięki swoim właściwościom łagodzi poranne nudności, a także szybko i skutecznie przeciwdziała zgadze i objawom choroby lokomocyjnej. Jest skuteczny  w łagodzeniu mdłości, jest bezpieczny, nie powoduje senności.

Aspargin  
50 tabletek
Skład:  1 tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoasparganianu (17 mg jonów Magnezu) oraz 250 mg potasu 
wodoasparganianu (54 mg jonów potasu).Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu i potasu przy niemiarowości i nadpobudliwości serca, profilak-

tycznie w chorobie niedokrwiennej serca, zagrożeniu zawałem, po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach 
chirurgicznych, w trakcie długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych.

Theraflu Extra Grip
14 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera paracetamol – 650 mg, fenylefrynę – 10 mg, feniraminę – 20 mg.Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejszające obrzęk i przekrwienie błony śluzowej, antyhistami-
nowe.
Wskazania: objawowe leczenie grypy i przeziębienia, tj. gorączka, katar, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle kostno 
stawowe, kichanie , dreszcze.

Raphacholin FORTE10 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 250 mg kwasu dehy-drocholowego oraz wyciąg z czarnej rzodkwi.Działanie: żółciopędne, łagodne przeczyszcza-jące.

Wskazania: niedostateczne wydzielania żółci przez wątrobę, niestrawność (wzdęcia, bóle brzu-cha, odbijanie, nudności), łagodne zaparcia.

Raphacholin C
30 tabletek drażowanych 
Skład: 1 tabletka zawiera 40 mg kwasu dehydrocholowego, wyciąg z czarnej rzodkwi 150 mg, wyciąg z ziela karczocha 47 mg, olejek miętowy 15 mg.Działanie: żółciopędne, żółciotwórcze, ochronne na miąższ wątroby, eliminujące toksyny wraz z żółcią, wzmaganie ruchów perystaltycznych jelit, niestrawność, dolegliwości trawienne związane z nieprawidłową czynnością wątroby, zaburzenia aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Plaster DermaPlast Elastic1m x 6cm oraz 1m x 8cm
Plaster wykonany z elastycznej tkaniny, do cięcia na dowolny rozmiar, do opatrywania drobnych skaleczeń, przepuszczający powietrze, przyjazny dla skóry dzięki użyciu kleju hipoalergicznego.

Plaster DermaPlast Sensitive  1m x 6cm oraz 1m x 8cm
Plaster wykonany z miękkiej włókniny, do cięcia na dowolny rozmiar, do opatrywania drobnych skaleczeń, przyjazny dla skóry dzięki użyciu kleju hipoalergicznego.

Kick The Tick 
Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy 

Zamrażanie żerującego kleszczaTechnologia Anti-Parasite Removal Film tworzy trwałą powłokę, która zapobiega rozerwaniu kleszcza podczas jego usuwania minimalizując ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym.Zastosowanie wyrobu powoduje zamrożenie i zahamowanie wydziela-nia zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza.Zamrożenie miejsca wkłucia łagodzi ból, świąd, odczyn zapalny i ułatwia usuwanie przyczepionego pasożyta.W zestawie jest przyrząd do usuwania kleszczy, który ułatwia sprawne i bezpieczne usuwanie pasożyta, co dodatkowo ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

Pipi Nitolic  z grzebieniem30 ml

Pipi Nitolic Prevent Plus spray 75 ml, nowa nietłuszcząca formuła
Ochrona przed wszawicą, wyrób medyczny chroniący przed za-rażeniem wszawicą. Zalecany do codziennego stosowania, gdy  w najbliższym otoczeniu dziecka rozpoznano wszawicę lub istnieje ryzyko ponownego zarażenia wszawicą, w trakcie i  po powrocie dzieci z kolonii, obozów i wycieczek. Działanie ochronne utrzymuje się do umycia włosów.

Wyrób przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawi-cy wywołanej przez wesz głowową, likwiduje zarówno aktywne stadia rozwojowe oraz  jaja wszy(gnidy), po-nadto  ułatwia usunięcie martwych wszy i gnid.

Smecta
3 g, 10 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu.Działanie: smecta wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego, zwięk-
sza wytrzymałość warstwy śluzu pokrywającego błonę śluzową na czynniki drażniące. Wskazania: ostre i przewlekłe biegunki dorosłych i dzieci.

BENGAY 
maść przeciwbólowa, 50 g
Skład: 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu mety-lu, 100 mg mentolu.

Działanie: przeciwbólowe.
Wskazania: łagodzenie bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem, sta-nem zapalnym, bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Imodium INSTANT 
6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnejSkład: 1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu.Działanie: przeciwbiegunkowe, zmniejszenie perystaltyki jelit, zwiększenie spoczynkowego napięcia zwieraczy odbytu.Wskazania: objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki, zmniejszenie ilości i objętości stolców u osób z przetoką jelita krętego. 

Lek może być stosowany wyłącznie u dorosłych i dzieci w wieku 6-17 lat.

Melatonina LEK-AM  5 mg, 30 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg melatoniny.Działanie: regulacja godzin snu i czuwania w ciągu doby.Wskazania: zaburzenia snu związane z zakłóceniami rytmu snu i czuwania (np. zmiany stref czasowych, 
praca zmianowa), u pacjentów niewidomych.

Podmiot odpowiedzialny: NORD PHARMA

Pikopil 15 ml 
7,5 mg/ml krople doustne 15 ml Metafen Zatoki 

20 tabletek

Pikopil 
 7,5 mg 10 tabletek 

Skład: 1 ml (15 kropli)  zawiera 7,5 mg pikosiarczanu sodu.
Działanie: przeczyszczające.Wskazania: łagodzenie w krótkim czasie  (do 3 dni)  dolegliwości związanych z zaparciem.

Skład: 1 tabletka   zawiera 7,5 mg pikosiarczanu sodu.
Działanie: przeczyszczające.Wskazania: łagodzenie w krótkim czasie  (do 3 dni)  dolegliwości związanych z zaparciem.

Fiorda Vocal
30 pastylek do ssania, suplement diety

Na chrypkę i suchość w gardle, zawiera kwas hialuronowy.Porost islandzki i prawoślaz wspierają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła i krtani.  
Składniki stanowią uzupełninie diety dla osób przebywających w suchych, ogrzewanych lub kli-
matyzowanych pomieszczeniach, pracujących głosem, przebywających w warunkach zmiennej  
wilgotności, uprawiających sport – gdy często oddychamy przez usta.

Vitaminum B Compositum50 tabletek drażowanych
Skład: 1 tabletka zawiera witaminę B1-3 mg, witaminę B2-5 mg, witaminę B6-5 mg, witaminę PP-40 mg oraz 
pantotenian wapnia 5 mg.Działanie: witaminy z grupy B biorą udział w przemianach węglowodanów, tłuszczów i białek. Organizm nie jest  
w stanie ich wytwarzać, dlatego musza być regularnie dostarczane z pożywieniem lub suplementowane.
Wskazania: profilaktyka i niedobory witamin z grupy B w okresach zwiększonego zapotrzebowania (wspomagają-
co w leczeniu stanów gorączkowych, oparzeń, wyniszczenia alkoholowego), w okresach rekonwalescencji po przeby-
tych chorobach lub przeżytym stresie.

Maxigra go 25 mg 
2 tabletki do rozgryzania i żucia
Skład: Sildenafilum 25 mg.
Działanie: wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu.Wskazania: leczenie zaburzeń wzwodu (impotecji)  u dorosłych mężczyzn.

Producent: Polski Lek S,A,
Skład: 1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu oraz 30 mg pseudoefedryny.Działanie: przeciwbólwe, przeciwzapalne,  przeciwgorączkowe, zmniejsza obrzęk błony śluzowej.

Wskazania: łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, bóle głowy, bóle i niedrożność zatok.
Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA  S.A.

Panthenol PROTECT 
150 ml

Produkt wspomaga ochronę oraz pielęgnację podraż-nionej skóry, narażonej na promieniowanie słoneczne lub podrażnienia termiczne. 

Zastosowanie
W okresie intensywnej pracy umysłowej i stresu, w stanach wyczerpania oraz dla wspomagania pracy mięśni. Jedna tabletka preparatu dostarcza aż 400 mg jonów magnezu, który:• wspomaga pracę umysłową,• redukuje zmęczenie,• wspomaga kurczliwość mięśni.

Magnez uczestniczy m.in. w przekazywaniu impulsów nerwowych, wytwarzaniu energii  w organizmie i syntezie białek.  Magnez wpływa również na zachowanie równowagi elektrolitów po intensywnym wysiłku fizycznym (w wyniku pocenia) oraz mineralizację kości. Witaminy  z grupy B (B1, B6, B12, B9/ kwas foliowy) wspo-magają funkcje umysłowe i poznawcze, ograni-czają skutki zmęczenia układu nerwowego.

Doppelherz aktiv  Magnez-B6  
Forte 400
30 tabletek,  
suplement diety 

Protefix  
krem mocujący 2 x 47g  (XXL opakowanie ekonomiczne) Krem mocujący do protez zębowych, o długotrwałym działaniu, trzyma na mokro i natychmiast, ponadto uszczelnia 

protezę przed drobinkami jedzenia.

Calcium Teva z witaminą C 12+2 tabletek musujących,  suplement diety
Zawarty w suplemencie wapń pomaga w prawidłowym funk-cjonowaniu mięśni, w utrzymaniu prawidłowego przekąźnictwa nerwowego, w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Calcium Teva 
12+2 tabletek musujących, suplement diety

Zawarty w suplemencie wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mię-śni, w utrzymaniu prawidłowego prze-kąźnictwa nerwowego, w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

Otrex 600
30 tabletek
Otrex 600 (Diosminum). Jedna tabletka  zawiera 600 mg diosminy półsyntetycznej. Wskazania do stosownia: Zmniejszanie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn 

dolnych, np: uczucia ciężkości i bólów nóg oraz dolegliwości spowodowanych odleżynami. Leczenie objawo-
we w przypadku zaostrzenia dolegliwości ze strony żylaków odbytu. Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zyrtec UCB 
10 mg, 7 tabletek powlekanychZyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku  
6 lat i starszych: łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym 
zapaleniem błony śluzowej nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydrok-

syzynę lub pochodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min).

Aviomarin Natural 10 tabletek , suplement dietyZawarty w suplemencie ekstrakt z kłączy imbiru (360 mg  w 1 tabletce) pomaga w zapobieganiu uczucia dyskom-fortu podczas podróży oraz ograniczyć złe samopoczucie (odczucie wymiotne, skołowanie) podczas podróży sa-mochodem, pociągiem, statkiem lub samolotem.

Sudocrem care & protect 30 g
Maść ochronna o unikalnym składzie, gwarantująca potrójne działanie, opracowana specjalnie do skóry podatnej na odpieluszkowe odparzenia skóry. Działa łagodząco i ochronnie na skórę, tworzy barierę zabez-pieczającą przed czynnikami drażniącymi, co zapobiega nawrotom objawów.

Hepatil TRAWIENIE 20 tabletek powlekanych, suplement diety Suplement polecany w celu wspomagania prawidłowej pracy przewodu pokarmowego i wą-
troby, zawiera składniki wspomagające trawienie, prawidłowe funkcjonowanie jelit, działające 
korzystnie i ochronnie na wątrobę.

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”

Alantan Plus maść, 30 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspante-nolu.
Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspo-magające leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia nawilżenie skóry.

Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń:  słonecznych, po radioterapii i fototerapii, zapobieganie od-parzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnionej  i wysuszonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i skóry wysuszonej, wspomagająco w atopowym zapaleniu skó-ry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa, owrzodzeniu podudzi.

Alantan Plus krem, 35 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspantenolu.Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspomaga-jące  leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia nawilże-nie skóry.

Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń: słonecznych, po radioterapii i fototerapii, zapobieganie odpa-rzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnionej i wysu-szonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i skóry wysuszo-nej, wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa, owrzodzeniu podudzi.

4 Flex 
30 saszetek, suplement diety
Kolagen Nowej Generacji + witamina CSuplement zawiera ultranowoczesny, naturalny, łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu Fortigel, a zawarte 

w nim peptydy działają na metabolizm tkanki chrzęstnej. Poprzez bezpośredni wpływ na chondrocyty pre-
parat stymuluje syntezę kolagenu II oraz proteoglikanów. Dodatkowo posiada korzystny wpływ na wygląd 
skóry, włosów i paznokci.

CetAlergin Ten 10 mg, 10 tabletek powlekanychSkład: 1 tabletka zawiera 10 mg cetryzyny.Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: leczenie sezonowego i  przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, lecze-
nie przewlekłej idiomatycznej wysypki.

Diosminex MAX
60  tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych, drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę naczyń chłonnych  

i przepływ limfy, zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych i ich podatność na pękanie.
Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie cięż-
kości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek, leczenie objawowe w  przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych 
z żylakami odbytu.

Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.

14 saszetek, wyrób medycznySaszetka zawiera  5 g makrogolu 3350 Wyrób medyczny o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w naturalny sposób reguluje pracę jelit. Nie jest 
wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach, nie podrażnia błony śluzowej.Do stosowania od 6 miesiąca życia.

od 6 miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg) od 6 miesiąca życia

Dicopeg junior
Dicopeg junior free
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Szanowni Państwo!  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty „Zdrowie i Opieka”, która obowiązuje w okresie 3.07– 31.08.2017.

PAKIET STARTOWY   
Apteka dokonując zakupu pakietu startowego o wartości ok. 970 zł otrzymuję BEZPŁATNIE: • 2 plakaty (do powieszenia wewnątrz  Apteki)  
oraz 200 sztuk gazetek „ZDROWIE i OPIEKA” dla swoich pacjentów. Apteki, które zakupiły pakiet startowy mają możliwość domawiania  
asortymentu w promocyjnych cenach do 31 sierpnia 2017 (z rabatami zgodnymi z zakupionym pakietem startowym). 
Pakiety można zamawiać od 3 lipca br.  drogą mailową dawid@salusint.com.pl lub telefonicznie.  Bezpłatna infolinia 800 163 027.



PAKIET STARTOWY
pakiet produktów + 2 plakaty dla Apteki + 200 Magazynów „ZDROWIE i OPIEKA”

RAZEM:     969,67 PLN

L.p Preparat producent Pakiet 
 Ilość

Rabat 
razem

C.hurt.netto 
po rabacie

Cena 
hurt. 

brutto
Wartość  
razem

Końcowa  
C.detaliczna 

gazetka
1 Hepason Complex x 30kaps ASA 1 33% 7,42 11,97 7,42 13,69
2 Sterolea x 30tabl ASA 1 28% 17,47 26,20 17,47 29,99
3 Akutol spray do usuwania plastrów 35ml Aveflor 1 23% 10,12 14,19 10,12 15,79
4 Espumisan 40mg x 100 kaps.(4x25)        BERLIN CHEMIE 1 19% 15,69 20,92 15,69 23,19
5 Quixx Soft spray d/nosa 30ml BERLIN CHEMIE 1 26% 15,21 22,19 15,21 24,69
6 Enterol  250mg x 10 kaps. (butel.)       A&D Pharma 1 20% 13,76 18,58 13,76 20,59
7 Bio-Oil olejek  60ml                    Orkla Care                             1 28% 22,46 38,38 22,46 43,89
8 Composita Mama DHA (30+60)kaps ESTABLO PHARMA 3 21% 37,92 51,84 113,76 58,99
9 Imbifen B6 krople 50ml ESTABLO PHARMA 3 23% 17,51 24,56 52,53 27,99

10 Aspargin x 50 tabl.(2x25)               FILOFARM                                1 23% 4,72 6,62 4,72 7,59
11 Theraflu Extra Grip x 14sasz Glaxo 1 21% 16,08 21,98 16,08 25,09
12 Plaster Dermaplast Elastic 1m x 6cm HARTMANN 1 23% 3,68 5,16 3,68 5,99
13 Plaster Dermaplast Elastic 1m x 8cm HARTMANN 1 23% 4,24 5,95 4,24 6,79
14 Plaster Dermaplast Sensitive 1m x 8cm HARTMANN 1 23% 3,77 5,28 3,77 5,99
15 Plaster Dermaplast Sensitive 6cm x 1m HARTMANN 1 23% 3,30 4,63 3,30 5,29
16 Raphacholin C x 30draż HERBAPOL WROCŁAW 1 19% 7,71 10,28 7,71 11,79
17 Raphacholin Forte x 10tabl. Powl HERBAPOL WROCŁAW 1 19% 7,24 9,66 7,24 10,99
18 Kick The Tick Expert  zes. d/us.kleszczy 9ml ICB PHARMA 1 24% 25,80 36,67 25,80 40,99
19 Pipi Nitolic Prevent Plus spray 75ml ICB PHARMA 1 24% 12,30 17,47 12,30 19,99
20 Pipi Nitolic spray 30ml z grzebieniem ICB PHARMA 1 24% 10,34 14,69 10,34 16,79
21 Smecta x 10sasz IPSEN 1 25% 6,17 8,89 6,17 9,89
22 Ben-Gay maść przeciwbólowa 50g Johnson & Johnson 4 28% 11,09 16,63 44,35 18,49
23 Imodium instant 2mg x 6tabl Johnson & Johnson 4 28% 5,57 8,36 22,29 9,29
24 Melatonina Lek-am 5mg x 30tab LEKAM 1 21% 20,07 27,43 20,07 31,29
25 Pikopil 7,5mg x 10tabl NORD PHARMA 1 20% 12,94 17,46 12,94 19,49
26 Pikopil krople doustne 7,5mg/ml 15ml NORD PHARMA 1 20% 12,94 17,46 12,94 19,49
27 Fiorda Vocal x 30pastyl.d/ssania PHYTOPHARM 1 21% 11,77 16,09 11,77 18,39
28 Vitaminum B compositum Polfa x 50tabl.draż POLPHARMA                 10 33% 2,24 3,62 22,45 4,19
29 Maxigra GO  25mg x 2 tabl.d/rozg.i żucia POLPHARMA                               5 23% 15,76 22,11 78,81 25,29
30 Metafen Zatoki (200mg+30mg) x 20tabl.   POLPHARMA                               5 18% 7,61 10,02 38,05 11,49
31 Panthenol protect pianka 150ml Polski Lek 5 36% 7,85 15,08 39,23 17,29
32 Doppelherz akt.Magnez-B6 Forte 400 30tab Queisser 1 22% 7,36 10,18 7,36 11,29
33 Protefix krem moxujacy XXL 2 x 47g(40ml) Queisser 1 22% 16,93 23,45 16,93 25,99
34 Venomax żel z kasztanowcem SEW-MED. 1 28% 7,39 12,63 7,39 14,49
35 Żel do nóg z kasztanowcem 250 ml SEW-MED. 1 28% 7,00 11,96 7,00 13,69
36 Aviomarin natural x 10 tabl.            TEVA                                    5 25% 6,96 10,02 34,80 11,49
37 Calcium Teva 12+2tabl.mus TEVA                                    5 23% 2,55 3,57 12,74 4,09
38 Calcium Teva z wit.C x 12+2tabl.mus TEVA                                    1 23% 2,55 3,57 2,55 4,09
39 Hepatil Trawienie 500mg x 20tabl.       TEVA                                    1 18% 6,17 8,13 6,17 9,29
40 Sudocrem care & protect 30g TEVA                                    1 19% 12,17 18,47 12,17 21,09
41 Otrex 600 x 30tabl UCB 1 38% 24,77 43,15 24,77 47,99
42 Zyrtec UCB 10mg x 7tabl.powl UCB 1 23% 7,29 10,23 7,29 11,69
43 Alantan Plus krem 35g UNIA 1 19% 5,02 6,70 5,02 7,69
44 Alantan Plus maść 30g UNIA 1 19% 5,17 6,89 5,17 7,89
45 4 Flex  x 30sasz.                       VALEANT                                 1 19% 55,20 73,60 55,20 83,99
46 CetAlergin Ten 10mg x 10 tabl.powl.     VALEANT                                 1 23% 7,11 9,98 7,11 11,09
47 Diosminex Max x 60tabl. Powl VALEANT                                 1 25% 46,78 67,36 46,78 74,99
48 Dicopeg Junior free x 14 sasz VITIS PHARMA 1 25% 17,31 24,93 17,31 28,49
49 Dicopeg Junior x 14 sasz VITIS PHARMA 1 25% 17,24 24,82 17,24 28,39


