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

RAZEM:     1094,70 PLN

L.p Preparat producent Pakiet 
 Ilość

Rabat 
razem

C.hurt.netto 
po rabacie

Cena 
hurt. 

brutto
Wartość  
razem

Końcowa  
C.detaliczna 

gazetka
1 ABE  płyn do usuwania odcisków 8g       GRUPA INCO                              1 22% 5,02 5,43 5,02 6,19
2 Activblock Classic roll-on 25ml         TEVA 1 33% 15,25 18,76 15,25 21,39
3 Aescin  20mg x 90 tabl.powl.            TEVA 1 19% 26,30 28,40 26,30 32,49
4 Akutol spray 60ml /h/                   AVEFLOR                                 1 23% 8,86 9,56 8,86 10,69
5 Alantandermoline balsam nawilż. 190ml   UNIA 1 21% 7,00 8,61 7,00 9,89
6 Alantandermoline krem ochr.półtł.wit.A+E UNIA 1 21% 5,41 6,66 5,41 7,69
7 Alantandermoline krem ochr.z wit.A 50g  UNIA 1 21% 4,94 6,07 4,94 6,99
8 Allertec WZF 10mg x 7 tabl.powl.        POLPHARMA    1 23% 5,15 5,56 5,15 6,39
9 Arthron Complex x 60 tabl.powl.         UNIPHARM SP.Z O.O.                      1 25% 36,53 39,46 36,53 43,89

10 Asparaginian Extra Magnezu Potasu 50tabl UNIPHAR SP.Z O.O                        1 36% 3,79 4,09 3,79 4,99
11 Biała Perła pasta PROPERiO  św.odd.75ml VITAPRODUKT                             3 55% 6,24 7,67 18,71 8,99
12 Biała Perła pasta PROPERiO  zd.dziąs75ml VITAPRODUKT                             3 55% 6,24 7,67 18,71 8,99
13 Bilobil Intense 120mg x 60 kaps.twarde  KRKA 1 21% 24,99 26,99 24,99 29,99
14 Biovital Pamięć płyn 650ml              EGIS 1 26% 27,92 34,34 27,92 38,19
15 Biovital Zdrowie 1000ml                 EGIS 1 26% 32,76 40,29 32,76 44,99
16 Bitter Zioła Szwedzkie 250ml Apt.Klaszt. LANGSTEINER                             1 25% 20,76 22,42 20,76 25,69
17 Bitter Zioła Szwedzkie 500ml Apt.Klaszt. LANGSTEINER                             1 25% 29,32 31,66 29,32 36,19
18 Blue Berry Plus x 120 tabl.             NEW NORDIC 1 20% 70,22 75,84 70,22 86,69
19 Brodacid  płyn d/leczenia brodawek 8g   GRUPA INCO                              1 22% 11,99 12,95 11,99 14,79
20 Calcium krystal.czyste 20sasz(hypoalerg) UNIPHAR SP.Z O.O                        1 41% 3,32 3,59 3,32 4,09
21 Doppelherz akt.Aktiv-Meno Forte 30tab.  QUEISSER                                1 24% 16,98 18,34 16,98 20,99
22 Doppelherz akt.Na oczy 30kap.           QUEISSER                                1 24% 11,01 11,89 11,01 13,19
23 Doppelherz akt.Na uspokojen.Forte 20kaps QUEISSER                                1 24% 10,81 11,68 10,81 12,99
24 Doppelherz akt.Na wątrobę  30kap        QUEISSER                                1 24% 8,27 8,93 8,27 9,99
25 Doppelherz Vital tonik 1000ml QUEISSER                                1 22% 31,93 39,27 31,93 43,69
26 D-Vitum Forte 2000jm d/dorosł.120kaps   OLEOFARM                                1 20% 31,08 33,57 31,08 38,39
27 D-Vitum wit.D 400jm d/niem. 96kaps      OLEOFARM                                1 20% 16,00 17,28 16,00 19,79
28 Enterol  250mg x  10 sasz.              A&D PHARMA POLAND 1 18% 14,10 15,23 14,10 16,99
29 Enterol  250mg x 10 kaps.(butel.)       A&D PHARMA POLAND 1 18% 14,10 15,23 14,10 16,99
30 Enterol  250mg x 20 kaps.(4x5)          A&D PHARMA POLAND 1 18% 25,47 27,51 25,47 30,59
31 Femibion Natal 2 Plus 30tabl+30kaps     MERCK 1 23% 44,32 47,87 44,32 54,69
32 Fonix Ból Uszu spray 15ml               POLPHARMA    1 19% 17,38 18,77 17,38 21,49
33 Isla Cassis x 30 pastylek d/ss          SALVEO                                  1 22% 12,90 13,93 12,90 15,99
34 Isla Junior x 20pastylek do/ss          SALVEO                                  1 22% 12,39 13,39 12,39 15,29
35 Isla Mint  x 30 pastylek do/ss          SALVEO                                  1 22% 12,90 13,93 12,90 15,99
36 Isla Moos x 30 pastylek do/ss           SALVEO                                  1 22% 12,90 13,93 12,90 15,99
37 Krem z konopii 100ml                    VIRDE POLSKA                            1 30% 8,56 10,53 8,56 11,99
38 Lapis Diabelski Kamyk d/us.brodaw.1sz/h/ SALUS 1 23% 11,47 12,39 11,47 13,79
39 Mycosan Grzybica paznokci płyn 5ml+10apl SIROWA                                  1 28% 33,82 36,52 33,82 41,79
40 NeoFuragina  50mg x 30 tabl             TEVA 1 21% 9,63 10,40 9,63 11,89
41 Novocardia  x 40 kaps.elast             ASA GŁUBCZYCE                           1 28% 12,96 14,00 12,96 15,99
42 Nutrof Total x 30kaps.                  THEA 1 21% 26,05 28,14 26,05 32,19
43 Pirolam szampon 150ml                   POLPHARMA    1 28% 21,72 26,71 21,72 30,59
44 Polocard  75mg x  60tabl.powl.dojelit.  PFIZER 1 17% 8,36 9,03 8,36 10,99
45 Sudafed XyloSpray HA d/dzieci aer.10ml  JOHNSON&JOHNSON 1 17% 13,96 15,08 13,96 16,79
46 Thealoz DUO krople do oczu 10ml         THEA 1 21% 24,56 26,53 24,56 30,29
47 Tone x 120tabl.                         NEW NORDIC 1 20% 70,22 75,84 70,22 86,69
48 Undofen Krioterapia aerozol 50ml(12apl.) OMEGA PHARMA POLAND 1 23% 32,83 35,46 32,83 40,49
49 Undofen Max Spray na skórę 30ml         OMEGA PHARMA POLAND 1 19% 17,42 18,82 17,42 21,49
50 Uzarin źel 75 ml NES PHARMA 5 26% 8,88 9,59 44,40 12,49
51 Visine Zmęczone oczy krople 10ml        JOHNSON&JOHNSON 1 45% 8,97 9,68 8,97 10,99
52 Vitrum Calcium 1250+vit.D3 x  60tabl.   UNIPHARM SP.Z O.O.                      1 25% 21,40 23,11 21,40 26,39
53 Vitrum Osteo x  60 tabl.powl.           UNIPHARM SP.Z O.O.                      1 25% 21,74 23,48 21,74 26,89
54 Xylorin Alergia spray d/nosa 140daw/20ml OMEGA PHARMA POLAND 1 21% 14,24 15,38 14,24 17,59
55 Żel Kasztanowy z mentolem 250ml         VIRDE POLSKA                            1 33% 10,41 12,81 10,41 14,69
56 Żel Kasztanowy z rutyną 350g            VIRDE POLSKA                            1 33% 12,46 15,32 12,46 17,49



 

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH

DOPPELHERZ AKTIV  Na wątrobę
60 kapsułek, suplement diety

DOPPELHERZ AKTIV  Aktiv-Meno FORTE30 tabletek, suplement diety

DOPPELHERZ AKTIV Na uspokojenie Forte20 kapsułek, suplement diety

Wyciąg z karczocha
  Skoncentrowany wyciąg z karczocha  Wspomaga pracę wątroby i woreczka żółciowego  Sprzyja detoksyfikacji organizmu  i odchudzaniu

 
ZASTOSOWANIE:
Wyciąg z karczocha wspomaga pracę wątroby i układu trawiennego, usuwa toksyny z  organizmu. Wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu lipidów we krwi. Zalecany przy ciężkostrawnej diecie, dla usprawnienia naturalnej regeneracji wątroby i w celu zachowania prawidłowego profilu lipidowego we krwi.Naturalne działanie relaksujące, bez efektów otępienia czy senno-

   Najwyższa dawka łączna izoflawonów z  soi (50 mg)  i wyciągu z chmielu (50 mg)   Dodatkowy efekt uspokajający i ułatwiający zasypianie   Dodatek wit. D (400 j.m.) i jodu 
ZASTOSOWANIE:
Preparat jest zalecany dla kobiet po 40 roku życia, dla lepszego  samopoczucia w okresie menopauzy i zdrowia po menopauzie.  Składniki preparatu:

   ograniczają uderzenia gorąca,   ułatwiają zasypianie;
   wspomagają koncentrację,   wzmacniają kości

  UNIKALNY PODWÓJNY SKŁAD I DZIAŁANIE  Najwyższa dawka Rhodiola na rynku Dodatek magnezu, tryptofanu, melisy i chmielu 
ZASTOSOWANIE:
Wzmocniona formuła odpowiednio dobranych wyciągów roślinnych redukujących napięcie nerwowe i wspomaga-jących dobry nastrój2. Naturalne działanie relaksujące, bez efektów otępienia czy senności podczas dnia.

 

Biała Perła PRO PERIO75 ml, Zdrowe Dziąsła Biała Perła PRO PERIO75 ml, Świeży OddechEnzymatyczno-ziołowa pasta do zębów.Do codziennej higieny zębów oraz dziąseł, języ-ka i całej jamy ustnej. Nie jest przeznaczona dla dzieci. Została przygotowana dla osób borykają-cych się z podrażnieniem, nadwrażliwością oraz stanami zapalnymi dziąseł.

Mycosan
5 ml + 10 jednorazowych pilników

neoFuragina
50 mg, 30 tabletek

Zwalcza ograniczoną, powierzchowną grzybicę paznokci. Opakowanie wystarcza na pełną 
kurację. Może być stosowany w  celu zapobiegania zakażeniom.

LECZENIE ZAKAŻEŃ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCHSkład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy.Działanie: hamowanie rozwoju bakterii wywołujących zakażenie dróg moczowych.Wskazania: zakażenie dróg moczowych.

Producent: VITAPRODUKT, Słowacja

Podmiot odpowiedzialny: UNIPHARM Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: KRKA, Słowienia 

Przedstawiciel w Polsce: THEA POLSKA Sp. z o.o.

Dystrybutor: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.  

Bilobil intense
120 mg, 60 kapsułek twardych
Skład: każda kapsułka zawiera 120 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu.Wskazania: osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związanej z wiekiem, zaburzenia krążenia  

mózgowego zawiązane z zaburzeniami krążenia mózgowego (zawroty głowy, szumy uszne), pomocniczo 
u pacjentów wykonujących program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwo-
dowych z objawami chromania przestankowego.

Podmiot odpowiedzialny: Uniphar Sp. z o.o.

Xylorin  ALERGIA 
20ml, wyrób medyczny
Szybka ulga, działa w 3 minutySzybki, bezpieczny i efektywny sposób na pozbycie się objawów alergicznego 
nieżytu nosa.

Wprowadzający  do obrotu: Merck Sp. z o.o.

Producent: New Nordic 

Producent: New Nordic 

Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma

Producent: Langsteiner Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 

Producent: AVEFLOR, Czechy

Brodacid  
płyn na skórę, 8 g

ABE  
płyn na skórę, 8 g

Skład: 1 g płynu zawiera: 50, 4mg kwasu mlekowego( w postaci roztworu 90%),  100 mg kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne (zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie).

Wskazania: leczenie brodawek zwykłych, około paznokciowych, brodawek stóp  i mozaikowych.

Skład: 1g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego (w postaci roztworu 90%) oraz 89 mg kwasu salicylowego.Działanie: keratolityczne 
Wskazania: usuwanie odcisków  i zgrubiałej skóry.

Akutol Stop 
spray, 60ml
Preparat tamujący krwa-wienie ze składnikami zio-łowymi, zatrzymuje drobne krwawienie, działa dezyn-fekująco i przeciwzapalnie, nawilża ranę, wspomaga proces gojenia.

Lapis DIABELSKI KAMYK do usuwania brodawek
Środek zawiera azotan srebra posiadający  działanie ściągające, ponadto silne bakte-riobójcze i  wirusobójcze, do przyżegania brodawek płaskich i  zwykłych oraz kłykcin kończystych.

Do stosowania miejscowego na małe po-wierzchnie skóry.

Alantan dermoline50 g, krem ochronny  półtłusty z witaminami A i E
Idealnie natłuszcza i nawilża.

Do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.  Łagodzi skutki działania niekorzystnych czynników zewnętrznych,  polecany do pielęgnacji całego ciała

Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO S.A.

Wytwórca: ASA Sp. z o.o.

Oryginalne zioła szwedzkie500 ml, 250 ml, suplement dietyUnikatowa kompozycja ziół, zawierająca głównie wyciągi goryczkowe i aromatyczno-gorzkie oraz olejki 
eteryczne, wpływające na procesy trawienia. Preparat przyjęty przed jedzeniem wpływa korzystnie na apetyt.

Dystrybutor: NESPHARMA

Podmiot odpowiedzialny: UNIPHARM SP.Z O.O.  

Wytwórca: Engelhard Arzniemittel GmbH.  Przedstawiciel w Polsce: Salveo Poland Sp. z o.o.

Wytwórca: Siroscan

Dystrybutor: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Dystrybutor: VIRDE POLSKA  Sp. z o.o.

Novocardia
40 kapsułek elastycznych, suplement diety

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

Producent: Oleofarm Sp. z o.o.

Podmiot wprowadzający na rynek: EGIS Polska Sp. z o.o.

maj / czerwiec 2017

Producent: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”

AESCIN 
20 mg, 90 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 20 mg alfa-escyny.Działanie: wchłanianie krwiaków pourazowych, zmniejsza prawdopo-dobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym. Poprawia krąże-nie żylno-limfatyczne, zapobiega zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym.

Wskazania: leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, zapaleniu żył kończyn dolnych oraz w profilak-tyce i leczeniu krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Activblock Classic Roll-on, 25ml
Produkt przeznaczony do stosowania na noc, jako długotrwała i zaawan-sowana ochrona przed nadmierną potliwością pach. 

Podmiot odpowiedzialny: UCB

Arthron Complex60 tabletek, suplement diety
Suplement zawiera siarczan glukozaminy 500 mg, siarczan chondroityny 300 mg oraz 
l-cysteinę 100 mg. Wszystkie te składniki wspomagają utrzymanie prawidłowej struk-
tury chrząstki stawowej.

Asparaginian Extra50 tabletek, suplement diety
Suplement zawierający magnez i potas z  dodatkiem asparaginianu, przeznaczony dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na magnez i potas.

Dostarcza cenne, niezbędne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe. Unikalna kompozycja 
kwasów omega-3 (EPA/DHA), witamin z grupy B oraz czosnku wzmacnia serce, dba o właści-
wy poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.

Alantan dermoline 50 g, krem ochronny  z witaminą A
Dla skóry suchej, wrażliwej  i skłonnej do zaczerwienienia.

Alantan  
dermoline  
Nawilżający balsam  do ciała, 190ml

Preparat przeznaczony  do pielęgnacji każdego  rodzaju skóry, a przede wszystkim do skóry suchej, wrażliwej  i skłonnej do podrażnień.

Enzymatyczno-ziołowa pasta do zębów z dodatkiem cynku. Do codziennej higieny zębów oraz dziąseł, języka i  całej jamy ustnej. Nie jest przeznaczona dla dzieci. Została przygotowana dla osób borykających się  z problemem nieświeżego oddechu (halitoza) i stanami zapalnymi dziąseł.

Biovital ZdrowieWitaminy+żelazo+głóg1000 ml, suplement diety
Zestaw zawiera witaminy z grupy B, witaminę C i E, żela-zo, wyciąg z głogu. Dla osób dorosłych, przepracowanych, przemęczonych, dbających o kondycję organizmu, nieza-leżnie od wieku. Może być stosowany przez diabetyków.

NUTROF TOTAL 30  kapsułek,  suplement dietySuplement zawiera witaminy i mikroelementy o działaniu antyoksydacyjnym, luteinę, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe OMEGA-3 ,zeaksantynę oraz wyciąg z winogron, dla utrzymania dobrego widzenia.

VITRUM osteo 
60 tabletek, suplement dietySuplement zawiera wapń, magnez  i witaminę D3,  które pomagają  zachować zdrowe kości.

VITRUM Calcium 125060 tabletek, suplement dietyMocne kości, zdrowe zęby
Zawiera węglan wapnia z muszli ostryg (500 mg) oraz witaminę D3 (5 µg). Polecany dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej  diety w wapń i witaminę D.

Konopny krem
100 ml 
Krem z konopi przynosi szybką ulgę oraz rozluźnienie, idealny do pielęgnacji przeciążonych, 
sztywnych i obolałych stawów, mięśni więzadeł.

Uzarin żel
75 ml 
Preparat kojąco-pielęgnujący na skórę wrażliwą, szczególnie na miejsca po urazach również z 
opuchlizną, siniakami i krwawymi wybroczynami.Właściwości: substancje czynne preparatu mają właściwości antybakteryjne, kojące i ściągające, 

dające szybkie odczucie ulgi. 

Enterol 250 
10 kapsułek, 20 kapsułek, 10 saszetekSkład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardiWskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, 

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

D-Vitum junior 96 kapsułek
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przezna-czenia medycznego

Do postepowania dietetycznego w profilaktyce krzy-wicy oraz w niedoborach witaminy D, przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

D-Vitum forte
120 kapsułek
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Do postepowania dietetycznego w niedobo-rach witaminy D, przeznaczony dla dorosłych.

Isla cassis  
30 pastylek,  
z ekstraktem  
z czarnej porzeczki

Isla moos   
30 pastylek

Isla junior   
20 pastylek,  
smak truskawkowy

Isla mint   
30 pastylek,  
z naturalnym  
olejkiem miętowymŁagodzi kaszel i chrypkę  z witaminą C, bez cukru

Wyciąg z porostu islandzkiego, łagodzi objawy chrypki i podrażnienia gardła, tworząc 
powłokę osłaniającą błonę śluzową jamy ustnej i gardła

Łagodzi kaszel  
i chrypkę 

Pastylki chronią suchą  i podrażnioną błonę  śluzową jamy ustnej  i krtani. Pomagają  zwalczyć  drapanie  w gardle i chrypkę.

Łagodzi kaszel  
i chrypkę, bez cukru

Femibion Natal 2 Plus 30 tabletek powlekanych + 30 kapsułek, suplement dietySuplement zawiera kwas foliowy, metofolinę, witaminy, minerały, jod oraz DHA, 
przeznaczony jest dla kobiet od 13 tygodnia ciąży i karmiących piersią.

Vizine Zmęczone Oczy10 ml
Płynne krople żelowe
Nawilżanie w celu zmniejszenia zmę-czenia lub zapobiegania zmęczeniu, nadwyrężeniu i podrażnieniu oczu spowodowanego czynnikami śro-dowiskowymi takimi jak używanie komputera, czytanie lub prowadzenie pojazdu.

Sudafed Xylospray HA  dla dzieci
10 ml z kwasem hialuronowymSkład: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny.Działanie: miejscowo na błony śluzowe  działa obkurczają-co na  naczynia zmniejszając  przekrwienie, obrzęk, wysięk.Wskazania: wspomagająco w leczeniu ostrego nieżytu nosa, przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przy-nosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego – w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

Kasztanowy żel  z rutyną
350 g
Żel do pielęgnacji i masażu nóg,  niweluje uczucie „ciężkich nóg”.

Kasztanowy żel  z mentolem
250 g
Żel do pielęgnacji spuchniętych  i zmęczonych nóg z tendencją do pękających mikronaczynek.  Zapewniają skórze uczucie przyjemnego chłodu, niweluje uczucie „ciężkich nóg”.

POLOCARD
75 mg, 60 tabletek dojelitowychSubstancja czynna: 75 mg kwasu acetylosalicylowego.Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe 

jest hamowanie agregacji płytek krwi.
TONE 
120 tabletek, suplement diety

Blue Berry Plus 
120 tabletek, suplement diety
Suplement zawiera wyciąg z amerykańskiej czarnej borówki w połączniu  z luteiną, wyciągiem ze świetlika i witaminą A. Pomaga utrzymać dobry wzrok i witalność, 

pomaga dbać o oczy.

Słuch, równowaga i układ nerwowy
Suplement pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu ucha wewnętrznego  i utrzymaniu równowagi elektrolitowej(w tym równowagi słuchowej).

DZIAŁANIE:
Wzmocnione wyciągi z ziół o silniejszym działaniu zmniejszającym skutki stresu i wspomagającym dobre samopoczucie psychiczne:Wyciąg z różeńca górskiego (Rhodiola rosea) zwiększa wy-trzymałość na stres i wspomaga wydolność umysłową. Wyciągi z melisy i chmielu są tradycyjnie stosowane w stanach napięcia emocjonalnego, stresu oraz dla zachowania pozytywnego nastroju. Naturalne składniki zawarte w wyciągu melisy wykazują pozytywne działanie na centralny i wegeta-

tywny układ nerwowy. Poprzez układ wegetatywny wpływają rozkurczająco na mięśniówkę jelit, co powoduje ich relaksację.L-tryptofan jest niezbędnym (egzogennym) aminokwasem, który jest prekursorem serotoniny. Magnez, witaminy B6 i B12 wpływają korzystnie na pracę umysłową oraz redukują skutki zmęczenia. Preparat jest zalecany dla młodzieży i dorosłych, żyjących w napięciu nerwowym, prowadzących intensywny styl życia, prze-pracowanych, z osłabioną koncentracją uwagi lub pragnących poprawić swój nastrój.

DZIAŁANIE:
Unikalna kombinacja 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną dawką izoflawonów sojowych i wyciągu z szyszek chmielu. Wyciąg z szyszek chmielu ogranicza objawy zwią-zane z okresem menopauzy: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, bezsenność, drażliwość lub przygnębienie, gwał-towne bicie serca. 

Witaminy z grupy B oraz jod wspomagają procesy koncentra-cji i zapamiętywania. Witaminy z grupy B  redukują również skutki zmęczenia. Wapń i witamina D sprzyjają prawidłowej mineralizacji tkanki kostnej oraz wzmocnieniu kości. Jest to szczególnie istotne dla kobiet po menopauzie.

Biovital Pamięć
Wysoka zawartość wita-
miny B6 i E+ lecytyna 
650 ml, suplement diety 
Dla osób dorosłych, uzupełnienie codziennej diety w lecytynę oraz witaminy B6 i E. Wspomaga pamięć, zdolność koncentracji i inne funkcje układu nerwowego.

ści podczas dnia.
DZIAŁANIE:
Wyciąg z karczocha usprawnia trawienie (wytwarzanie i przepływ żółci) oraz zwiększa wydalanie cholestero-lu z organizmu. Dzięki temu wpływa pozytywnie na funkcjonowanie wątroby, jelit i gospodarkę lipidową, 

w szczególności w przypadku ciężkostrawnej diety. 
Wyciąg z karczocha ułatwia również usuwanie toksyn z organizmu co sprzyja odchudzaniu. Karczoch jest stosowany tradycyjnie w kuchni śródziemnomorskiej oraz do produkcji preparatów ochraniających wątrobę. 

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH.

Podmiot odpowiedzialny: Salus International

Thealoz Duo
10 ml, krople
Produkt zawiera trehalozę oraz hia-luronian sodu. Płynny żel , chroni, nawilża, działa osmoregulacyjnie, na powierzchnię oka.

Calcium Krystalicznie Czyste20 saszetek, suplement diety
Saszetki zawierają mleczan wapnia, bez substancji pomoc-niczych tabletkujących, bez aromatów, barwników, sło-dzików i sodu. Suplement polecany do uzupełnienia diety  w wapń szczególnie dla osób uczulonych na niektóre sub-stancje dodatkowe występujące w tabletkach musujących. 

Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma S.A.

Undofen MAX SPRAY 30 ml, grzybica stóp
Skład: 1 g roztworu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny.
Działanie: przeciwgrzybicze.Wskazania: zakażenia grzybicze skóry stóp, fałdów skórnych i skóry gładkiej, łupież pstry.

Undofen Krioterapia kurzajki / brodawki 50 ml
Wyrób medyczny przeznaczony  do usuwania brodawek/kurzajek.

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH

DOPPELHERZ Vital Tonik
1000 ml

   Dla wzmocnienia układu krwionośnego  i nerwowego
   Dla poprawy sił witalnych 

ZASTOSOWANIE:
Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększe-nia sił witalnych organizmu. Ekstrakty roślinne, żelazo i witaminy usprawniają pracę układu krążenia, serca i układu nerwowego. Zmniejszają skutki stresu. Zalecany do stosowania w diecie osób  z nadwagą, palących papierosy, żyjących w długotrwałym stresie,  w sile wieku, o podwyższonym poziomie cholesterolu, o niskiej aktywności fizycznej oraz osób, które muszą szczególnie zadbać o swoje serce. 

DZIAŁANIE:
Unikalna kombinacja 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną dawką izoflawonów sojowych i wyciągu z szyszek chmie-lu. Wyciąg z szyszek chmielu ogranicza objawy związane z okre-sem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, bezsenność, drażliwość lub przygnębienie, gwałtowne bicie serca. Witaminy z grupy B oraz jod wspomagają procesy koncen-tracji i zapamiętywania. 

ALLERTEC® WZF. 10mg, 7 tabletek

Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A.

Allertec WZF to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i po-
wyżej: 
•  w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapale-

niem błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, 
częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu);•  w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwale utrzymujące się silnie swędzące bąble 
na skórze).

Skład i postać: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny. Wskazania: Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapa-
leniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. 
Przeciwwskazania: : Nadwrażliwość na cetyryzynę lub inny składnik leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U 
pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z dzie-
dziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 
Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., www.polpharma.pl

FONIX BÓL USZU 15 ml, spray
Zaawansowana formuła o potrójnym działaniu, pierwsza pomoc w typowych problemach z uszami:  
ból, infekcja, nadmiar woskowiny, podrażnienia.Dla dzieci od  3 roku życia i dorosłych. Bez konserwantów. Po otwarciu należy produkt zużyć w ciągu 12 miesięcy.*

*działanie w obrębie ucha zewnętrznego

Pirolam szampon 150 ml
Pirolam® szampon to specjalistyczny kosmetyk apteczny, który posiada udo-kumentowane działanie przeciwłupieżowe, jednocześnie pielęgnując włosy i skórę głowy.

Dzięki unikalnej formule i zastosowaniu przeciwłupieżowej substancji  – cyklopiroksolaminy, Pirolam® szampon szybko i skutecznie likwiduje nie tylko objawy, ale również przyczyny łupieżu, a dodatkowe składniki odżywcze i pielęgnujące poprawiają kondycję włosów, przywracając im blask, jedwabi-stość oraz zdrowy wygląd.  
Cyklopiroksolamina jest substancją rekomendowaną przez Polskie Towarzy-stwo Dermatologiczne w walce z łupieżem i łojotokowym zapaleniem skóry; zwalcza chorobotwórcze grzyby wywołujące łupież, działa przeciwbakteryj-nie a także łagodzi stan zapalny skóry występujący w przebiegu łupieżu. 
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Szanowni Państwo!  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty „Zdrowie i Opieka”, która obowiązuje w okresie 4.05– 30.06.2017.

PAKIET STARTOWY   
Apteka dokonując zakupu pakietu startowego o wartości ok. 1.094 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 30 czerwca 2017 (z rabatami zgodnymi z zakupionym pakietem startowym). 
Pakiety można zamawiać od 4 maja br.  drogą mailową dawid@salusint.com.pl lub telefonicznie.  Bezpłatna infolinia 800 163 027.


