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

RAZEM:     1040,13 PLN

L.p Preparat producent Pakiet 
 Ilość

Rabat 
razem

C.hurt.netto 
po rabacie

Cena 
hurt. 

brutto
Wartość  
razem

Końcowa  
C.detaliczna 

gazetka
1 Aromahelp plasterki z olejkiem eter x 5 szt. DEEP PHARMA 1 21% 9,63 11,85 9,63 13,59
2 Asparaginian Extra Magnezu Potasu 50tabl UNIPHAR 1 31% 4,13 4,46 4,13 5,09
3 BioGaia Baby ProTectis probkrople 5ml EWOPHARMA 1 19% 29,01 31,33 29,01 35,79
4 BioGaia ProTectis tab.d/żuc.x 10 cytryn. EWOPHARMA 1 19% 10,76 11,63 10,76 13,29
5 Calcium krystal.czyste 20sasz(hypoalerg) UNIPHAR 1 34% 3,75 4,05 3,75 4,99
6 Cebion 100mg/ml krople doustne 30ml MERCK      1 20% 12,62 13,63 12,62 15,19
7 Cerutin (100mg+25mg) x 125tab.pow (5x25) POLFARMEX 1 25% 6,09 6,58 6,09 7,59
8 Coldrex  MaxGrip sm.cytrynowy 10sasz    OMEGA PHARMA           1 27% 10,58 11,42 10,58 12,99
9 DexaPico  syrop 115ml                   POLPHARMA 3 19% 12,68 13,70 38,05 15,69
10 DexaPini syrop 150g (115ml)             POLPHARMA 3 19% 10,06 10,87 30,18 12,49
11 Diklofenak Omega Pharma 10mg/ml żel 100g OMEGA PHARMA           1 23% 7,46 8,06 7,46 9,99
12 Doppelherz akt.Magnez-B6 Forte 400 30tab QUEISSER                                1 22% 7,36 7,94 7,36 8,89
13 Doppelherz akt.Na uspokojen.Forte 20kaps QUEISSER                                1 24% 10,81 11,68 10,81 12,99
14 Doppelherz akt.Na włosy,paznok. 30kap   QUEISSER                                1 25% 11,93 12,88 11,93 14,29
15 Doppelherz Vital tonik  750ml +2kiel.   QUEISSER                                1 24% 29,88 36,76 29,88 40,99
16 Doppelherz Vital tonik 1000ml           QUEISSER                                1 24% 25,67 31,57 25,67 34,99
17 Esputicon 50mg x 100 kaps.miękkie SYNTEZA 1 19% 13,10 14,15 13,10 16,19
18 Femiflamax x 60tabl./h/                 SALUS NATURA 1 28% 26,57 28,69 26,57 32,79
19 Flegamina 8mg x 20 tabl.                TEVA 1 18% 8,31 8,98 8,31 10,29
20 Flegamina 8mg x 40 tabl.                TEVA 1 18% 13,42 14,49 13,42 16,59
21 Gold Omega 3 1000mg (65%)x 60kaps.      OLIMP LABORATORIES            1 33% 19,95 21,55 19,95 24,69
22 GOLD-VIT C 1000 Forte x 30 kaps         OLIMP LABORATORIES 1 33% 16,05 17,34 16,05 19,89
23 Groprinosin 500mg x 50 tabl.            GEDEON RICHTER 1 19% 37,42 40,42 37,42 46,19
24 Groprinosin Baby syrop 250mg/5ml  150ml GEDEON RICHTER 1 19% 23,39 25,26 23,39 28,89
25 Groprinosin syrop  50mg/ml 150ml        GEDEON RICHTER 1 19% 15,67 16,92 15,67 19,39
26 Isla Cassis x 30 pastylek d/ss          SALVEO                                  1 21% 13,85 14,96 13,85 16,99
27 Kidabion syrop sm.pomarańczowy 200ml    MERCK      1 33% 12,44 15,30 12,44 17,49
28 Lacidofil x  20 kaps.(2x10)             MERCK      1 40% 11,06 11,95 11,06 13,29
29 Lactulosum Polfarmex 7,5g/15ml syr.150ml POLFARMEX 1 25% 5,90 6,37 5,90 7,29
30 Laremid 2mg x 20 tabl.                  POLPHARMA 5 21% 8,06 8,70 40,29 9,99
31 Magnoliamax x 30 tabl./h/               SALUS NATURA 1 28% 12,67 13,69 12,67 15,69
32 Monolipid K x30 kaps.wegańskich XENICO PHARMA                           1 23% 16,89 18,24 16,89 20,89
33 Nervosed x 20 kaps.twarde               FORTIS PHARMACEUTICALS                  1 25% 6,76 7,30 6,76 8,39
34 Nie Chrap spray do gardła 30ml          PROLAB                                  3 21% 11,87 12,82 35,62 14,69
35 Pl.PASOCARE Special.plus n/opryszcz.x10 PASO 10 25% 4,56 4,92 45,60 5,69
36 Promeno forte x 30 kaps DEEP PHARMA 1 0,23 32,16 34,73 32,16 41,99
37 Prospan syrop 100ml                     SALVEO                                  1 21% 13,30 14,37 13,30 15,99
38 Protefix krem mocujący XXL 2x47g(40ml)  QUEISSER                                1 25% 16,28 17,59 16,28 19,59
39 Protefix krem mocujący z aloes.47g(40ml) QUEISSER                                1 28% 10,53 11,38 10,53 12,69
40 Sinulan Duo Forte x  60 tabl.powl.      WALMARK                                 1 24% 45,55 49,20 45,55 55,99
41 Sinulan Express Forte aerozol d/nos.15ml WALMARK                                 1 24% 25,40 27,43 25,40 31,29
42 Sterimar  spray d/nosa 100ml            MERCK      1 31% 18,62 20,11 18,62 22,39
43 Sterimar Baby  spray d/nosa 100ml       MERCK      1 31% 18,62 20,11 18,62 22,39
44 Sudafed XyloSpray HA aer.d/nosa 10ml    JOHNSON&JOHNSON 1 17% 13,01 14,05 13,01 15,69
45 Sudafed XyloSpray HA d/dzieci aer.10ml  JOHNSON&JOHNSON 1 17% 13,96 15,08 13,96 16,79
46 SunVI D3 1000 j.m. spray podjęzyk 30ml HAND PROD 1 21% 20,16 21,77 20,16 24,89
47 SunVI D3 2000 j.m. x 60 kaps HAND PROD 1 21% 10,08 10,89 10,08 12,49
48 Sylimarol  70mg x 30 tabl.draż.         HERBAPOL POZNAŃ 1 19% 9,22 9,96 9,22 11,39
49 Tymianek + Podbiał x 16 tabl.d/ssania   XENICO PHARMA                           1 28% 4,00 4,92 4,00 5,99
50 Urosept  x 60 draż.                     HERBAPOL POZNAŃ 1 19% 12,40 13,39 12,40 15,29
51 VEROVAL Test domowy Krew utaj.w kale x1 PAUL HARTMANN 1 25% 18,71 20,20 18,71 23,09
52 VEROVAL Test domowy Niedobór Żelaza x1 PAUL HARTMANN 1 25% 29,93 32,32 29,93 36,99
53 Veroval Test domowy Nietoler.glutenu x1 PAUL HARTMANN 1 25% 43,61 47,10 43,61 53,89
54 Vigantoletten 1000j.m. 90 tabl.         MERCK      1 20% 21,25 22,95 21,25 25,49
55 Vigantoletten Max 2000j.m.  60 kaps.    MERCK      1 20% 16,54 17,87 16,54 20,39
56 Zatoxin x 60 tabl.powl TACTICA 1 26% 23,93 25,85 23,93 29,59



 

 

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o. 

Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories

Wyprodukowano w UE dla: Salus International Sp. z o.o.

Podmiot Odpowiedzialny: TEVA

Producent: OMEGA PHARMA

Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska

Podmiot odpowiedzialny: MERCK sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH

Podmiot odpowiedzialny:  PROLAB sp. z o.o. 

Producent: PASO-TRADING Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: MERCK sp. z o.o.

Podmiot Odpowiedzialny: DEEPP PHARMA

Podmiot odpowiedzialny: HAND-PROD Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH

Podmiot odpowiedzialny:  Polfarmex S.A.

Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX S.A.

Podmiot odpowiedzialny: Jonhson & Johnson

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

Producent: XenicoPharma Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

Producent: POLFA WARSZAWA S.A.

Dystrybutor: Poznańskie Zakłady Zielarskie ”Herbapol” Poznań

Podmiot odpowiedzialny:  SALVEO

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH

Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA

Podmiot odpowiedzialny: Ewopharma AG

Podmiot odpowiedzialny:  Herbapol - Lublin S.A.

Wyprodukowano w UE dla:  Salus International Sp. z o.o.

Wytwórca:  QUEISSER PHARMA

Podmiot odpowiedzialny: MERCK sp. z o.o.

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 

Podmiot odpowiedzialny: MERCK sp. z o.o.

Producent: TACTICA Pharmaceuticals

Promeno forte 
30 kapsułek, suplement dietyMENOPAUZA

Optymalne połączenie wysokiej jakości składników dla kobiet z dolegliwościami okresu menopauzy: •  standaryzowany ekstrakt z czerwonej koniczyny z wy-soką dawką izoflawonoidów w jednej kapsułce (80 mg) – wspiera zachowanie spokoju i komfortu oraz pomaga kobietom radzić sobie z objawami menopauzy, takimi jak: uderzenia gorąca, pocenie się, niepokój i drażliwość, •  witamina B6 (1,4 mg) – pomaga w utrzymaniu prawi-dłowych funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,•  wapń (200 mg) i witamina D (5 µg) – pomagają zacho-wać zdrowe kości i zęby.

AROMAhelp plasterki z olejkami eterycznymi  do przyklejania na ubranie, 5 sztuk

Coldrex MAX GRIP10 saszetek, smak cytrynowy
Skład: 1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 40 mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejszające obrzęk błon śluzowych.Wskazania: objawowe leczenie przeziębienia i grypy.

Esputicon 
50 mg, 100 kapsułek
Skład: 1 kapsułka zawiera 50 mg dimetikonu.Działanie: rozdrabnianie większych baniek gazów w przewodzie pokarmowym, które łatwiej się wchłaniają. 

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

Sudafed XyloSpray HA 10 ml z kwasem hialuronowymSkład: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazo-liny (Xylometazolini hydrochloridum).

Sudafed XyloSpray HA dla dzieci 10 ml z kwasem hialuronowymSkład: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny  (Xylometazolini hydrochloridum).Działanie: miejscowo na błony śluzowe,  działa obkurczająco na  naczynia, zmniejszając  przekrwienie, obrzęk, wysięk. 
Wskazania: wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżytu nosa wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego 
zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu 
udrożnienia trąbki słuchowej. Dla dzieci od 2-12 lat

LISTOPAD GRUDZIEŃ 2017
Zawierają olejek eukaliptusowy od lat ceniony i wykorzystywany w medycynie naturalnej oraz aromaterapii.Długotrwałe działanie – dzięki specjalnej technologii uwalniają stopniowo olejki eteryczne, nawet do 8 godzin. Bezpieczeństwo stosowania• bezpieczna forma – plasterki do przyklejania na ubranie, • mogą być stosowane co noc,• dla dzieci od 2. roku życia.

Cebion (Acidum ascorbicum) 30 ml
Skład: 1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 100 mg witaminy C.Wskazania: zapobieganie i leczenie stanów niedoboru witaminy C, w przypadku kiedy stosowa-
nie odpowiedniej diety nie wystarcza.

Asparaginian Extra Forte
50 tabletek, suplement dietySuplement zawierający magnez  i potas z dodatkiem asparaginianu, przeznaczony dla osób dorosłych  w stanach zwiększonego zapotrzebo-wania organizmu na magnez i potas.

Calcium  
Krystalicznie Czyste  20 saszetek, suplement dietySaszetki zawierają mleczan wapnia, bez substan-cji pomocniczych tabletkujących, bez aromatów, barwników, słodzików i sodu. Suplement poleca-ny do uzupełnienia diety w wapń szczególnie dla osób uczulonych na niektóre substancje dodatko-we występujące w tabletkach musujących. 

BioGaia Baby 
5 ml probiotycznych kropli, suplement dietyKrople zawierają  probiotyczne bakterie Lactobacillus reuteri, naturalne, aktywne kultury bakterii wzmacnia-jące odporność i pomagające zachować zdrową florę układu pokarmowego.

BioGaia 
10 probiotycznych tabletek do żucia bez cukru, smak cytrynowy, suplement dietyTabletka zawiera probiotyczne bakterie Lactoba-cillus reuteri, naturalne, aktywne kultury bakterii wzmacniają odporność i pomagają zachować zdrową florę układu pokarmowego.

Dexa PINI 
syrop 115 ml
Skład: 5 ml syropu zawiera 426 mg Pini extractum flu-idum, 65 mg Foeniculi tincturae, 6,5 mg Dextrometorfanu.Działanie: przeciwkaszlowe.

Wskazania: suchy kaszel w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych, u dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

Dexa PICO 
syrop 115 ml
Skład: 100 g syropu zawiera wodny wyciąg z kwiatostanu lipy (1:5) - 25g oraz 100 mg dekstromorfanu.

Działanie: przeciwkaszlowe.
Wskazania: męczący suchy kaszel różnego. chodzenia, dla dzieci od 2 roku życia 

FEMIFLAMAX 
30 tabletek powlekanych, suplement dietyŁagodna menopauza

Suplement zawiera ekstrakt z czerwonej koniczyny i czarnego pieprzu, witaminę B6, kwas  
foliowy i magnez.

MAGNOLIAMAX 
30 tabletek powlekanych, suplement diety

Pogodny nastrój, spokojny sen
Suplement zawiera ekstrakt z kory magnolii lekarskiej oraz ekstrakt z czarnego pieprzu.

Flegamina 
8 mg 20 tabletek, 40 tabletek 
Skład: 1 tabletka zawiera 8 mg chlorowodorku bromheksyny.Działanie: wykrztuśne, rozrzedzające wydzielinę.Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odksztusza-

nia i usuwania śluzu

Gold-Vit C 1000 Forte  30 kapsułek, suplement diety
Witamina C nowej generacji Produkt przeznaczony do stosowania w okresie obniżonej odporności organizmu, dla osób dorosłych wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C (stres, palenie papierosów), wykonujących ciężką pracę fizyczną, dla spor-towców, osób ćwiczących rekreacyjnie.

Gold Omega 3 
60 kapsułek miękkich, suplement dietyMocne serce 

Suplement zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowa-ny olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65%-ową  zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, uzupeł-niający dietę w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega -3. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca.

Prospan 
syrop, 100 ml
Skład: 5 ml zawiera 35 mg ekstraktu z liści blusz-czu (Hedera helix).

Działanie: upłynnianie wydzieliny oskrzelowej, rozkurczanie mięśni gładkich oskrzeli, łagodzenie kaszlu.
Wskazania: pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z kaszlem.

Isla cassis  
30 pastylek z ekstraktem z czarnej porzeczkiŁagodzi kaszel i chrypkę z witaminą C, bez cukruOryginalny wyciąg z porostu islandzkiego, pomagają łagodzić objawy chrypki i podrażnienia gardła, poprzez utworzenie powłoki osłaniającej błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Groprinosin  
500 mg 50 tabletek , 
250 mg/ 5ml, syrop 150 ml, smak malinowySkład: 1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeks.Działanie: przeciwwirusowe, pobudzające czynność układu odpornościowego.

Wskazania: krótkotrwale (5-14 dni) wspomaganie leczenia u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.Lek można stosować od 1 roku życia.

Groprinosin BABY 
250 mg/ 5 ml, syrop 150 ml Skład: 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeks.Działanie: przeciwwirusowe, pobudzające czynność ukła-du odpornościowego.Wskazania: zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami opryszczki (typ I, typ II), wirusami ospy wietrznej i półpaśca, wspomaganie leczenia u osób o obniżonej od-porności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, inne  zakażenia pochodzenia wirusowego.Lek można stosować od 1 roku życia, do opakowania dołą-czona jest miarka.

Cerutin
125 tabletek
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg witaminy C oraz 25 mg rutozydu.Działanie: zmniejszanie przepuszczalności i wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych Wskazania: stany niedoboru witaminy C i rutyny - wspomaganie odporności organi-

zmu, uszczelnianie naczyń włosowatych - zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie 
objawów grypy. Kidabion 

200 ml o smaku pomarańczowym,  suplement diety
Suplement zawiera niezbędne nienasycone kwasy Omega--3(DHA +EPA) konieczne do utrzymania prawidłowego funk-cjonowania mózgu oraz prawidłowego widzenia, witaminę D dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci, witaminy A, C, D wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej  1 roku życia.

Lacidofil 
20 kapsułek
Skład: 1 kapsułka zawiera 2 x 109 CFU bakterii kwasu mlekowego.

Działanie: probiotyczne.
Wskazania: nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zapobieganie biegunce podróżnych, leczenie wspomagające po leczeniu antybiotykami.

Lactulosum Polfarmex syrop 150 ml
Skład: 150 ml zawiera 75 g laktozy.Działanie: pobudzanie perystaltyki jelit, przeczyszczające.Wskazania: przewlekłe zaparcia, ostra i przewlekła niewydolność wątroby.

Protefix  
krem mocujący 47g z aloesemKrem mocujący do protez zębowych, o długo-trwałym działaniu, trzyma na mokro i natych-miast, ponadto uszczelnia protezę przed drobin-kami jedzenia. Dodatkowo przyspiesza gojenie.

Protefix Ekstra mocnykrem mocujący 2 x 47g XXL  opakowanie ekonomiczneKrem mocujący do protez zębowych, o długotrwa-łym działaniu, trzyma na mokro i natychmiast, po-nadto uszczelnia protezę przed drobinkami jedzenia.

Sterimar  
100 ml, 300 aplikacji,  spray do nosa

Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do nawilżania i płukania śluzówek nosa.

Sterimar  baby 
100 ml, 300 aplikacji, spray do nosa
Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do nawilżania  i płukania śluzówek nosa. 
Produkt przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci.

SunVi®D3 
400 i 600 j.m. spray podjęzykowy,  suplement diety

SunVi®D3 
2000 j.m. 60 kapsułek, suplement diety
Składniki: olej z oliwek rafinowany, witamina D3, witamina E 1 porcja zawiera: 10 µg (400 j.m.) witaminy D3 pochodzenia naturalnego.  

Działanie: dostarcza witaminę D3, pomaga w utrzymywaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w prawidłowym funkcjono-
waniu układu odpornościowego oraz wchłanianiu wapnia i fosforu.  Uzupełnia niedobory witaminy D, wspierającej funkcjono-
wanie układu odpornościowego, mięśni oraz utrzymanie optymalnego poziomu wapnia we krwi.

Składniki: olej z krokosza barwierskiego, składnik otoczki, substancja utrzymująca wilgoć,  witamina D3.  1 kapsułka zawiera: 50 µg (2000 j.m.).

Laremid (Loperamid) 20 tabletek
Substancja czynna: chlorowodorek loperamidu 2 mg.Wskazania: Objawowe leczenie biegunki ostrej i przewlekłej występującej w zaburzeniach czynnościowych  

i chorobach zapalnych jelit. Zmniejszanie objętości wydaliny u pacjentów z przetoką zewnętrzną jelita krętego 
(ileostomią), po kolektomiach lub rozległych resekcjach jelit.

Doppelherz aktiv  Na włosy i paznokcie30 kapsułek

Preparat zalecany:
  przy osłabionej kondycji paznokci,  w celu regeneracji włosów zniszczonych trwałą ondulacją, opalaniem i przesu-
szeniem, farbowaniem lub rozjaśnianiem,  dla wzmocnienia cebulek włosów i macierzy paznokci.

  Wyciąg z zarodków pszenicy i wyciąg          proteinowy z prosa
  Rewitalizuje włosy i paznkocie
  Przywraca włosom połysk

Doppelherz aktiv  Na uspokojenie FORTE 30 kapsułek, Wzmocniona fomuła
  UNIKALNY SKŁAD I DZIAŁANIE  Najwyższa dawka Rhodiola         na rynku

  Dodatek magnezu, tryptofanu,          melisy i chmielu

Wzmocniona formuła odpowiednio dobranych wyciągów roślinnych redukujących napięcie ner-wowe i wspomagających dobry nastrój. Natural-ne działanie relaksujące, bez efektów otępienia czy senności podczas dnia. Wzmocnione wyciągi  z ziół o silniejszym działaniu zmniejszającym stres  i wspomagającym dobre samopoczucie psychiczne:• wyciąg z różeńca górskiego zwiększa wytrzyma-

łość na stres i wspomaga wydolność umysłową. • wyciągi z melisy i chmielu są tradycyjnie stosowa-ne w stanach napięcia emocjonalnego, stresu oraz dla zachowania pozytywnego nastroju. • L-tryptofan jest niezbędnym aminokwasem, który służy w organizmie do wytwarzania serotoniny. Magnez, witaminy B6 i B12 wpływają korzystnie na pracę umysłową oraz redukują skutki zmęczenia. 

Sylimarol 
70 mg, 30 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego  z łuski ostropestu plamistego. Jest tradycyjnym produk-tem leczniczym roślinnym do stosowania wspomagająco  w stanach rekonwalescencji po toksyczno - metabolicz-nych uszkodzeniach wątroby, w niestrawności, po spo-życiu ciężkostrawnych pokarmów, po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Urosept
60 tabletek drażowanych
Skład: 1 tabletka zawiera: wyciąg gęsty złożony z korzenia pietruszki, naowocni fasoli, liści brzozy, wyciąg suchy z ziela rumianku, wyciąg suchy z liści borówki brusznicy, sproszko-waną naowocnię fasoli, cytrynian potasu, cytrynian sodu.Tradycyjnie stosowany produkt leczniczy o łagodnym dzia-łaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakaże-niach układu moczowego i kamicy dróg moczowych.

Tymianek + podbiał 
16 tabletek
To suplement diety w formie tabletek do ssania zale-cany w celu wspomagania prawidłowego funkcjono-wania gardła.

Składniki preparatu wpływają korzystnie na funkcjono-wania błon śluzowych (tymianek i podbiał) oraz wspo-magają układ odpornościowy (witamina C i aloes). Pro-dukt stanowi zoptymalizowane połączenie najwyższej jakości składników w odpowiedniej ilości.

Monolipid K 
30 kapsułek wegańskich,  
suplement diety
Zawarta w suplemencie monakolina K (10 mg) pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi.

Producent: PAUL HARTMANN 

Veroval 
Nietolerancja glutenu
Niedobór żelaza
Profilaktyka chorób jelit
Testy domowe. 

Plaster pasocare specialist plus 10 sztuk
Zestaw 10 sztuk plastrów na opryszczkęUltra cienki poliuretanowy plaster posiada hipoalergiczną warstwę klejącą nasączoną olejkiem z drzewa herba-

cianego o właściwościach antyseptycznych. Plaster zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, redu-
kuję możliwość zakażenia oraz kontroluje aktywność bakterii w mikrośrodowisku zaatakowanym przez wirusa.

Vigantoletten 100090 tabletek Vigantoletten MAX60 kapsułek, suplement dietySkład: 1 tabletka zawiera 25µg (1000 j.m. witaminy D) Cholecalciferolum.
Działanie: witamina D jest ważnym czynnikiem w procesie tworzenia kości.

Wskazania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji  u dzieci i dorosłych, zapobieganie schorzeniom związanym  z niedoborem witaminy D, zapobieganie niedoborom wita-miny D, leczenie wspomagające w osteoporozie. 

Skład: olej zawierający trójglicerydy o średniej długości łańcucha (olej palmowy/kokosowy); żelatyna wołowa; substancja wiążąca: glicerol; przeciwutleniacz: alfa-toko-ferol; cholekalcyferol (witamina D3).
Działanie: witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, prawidło-wym funkcjonowaniu układu odpornościowego, utrzyma-niu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

Nervosed
20 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera wyciąg z melisy, chmielu i rożeńca, magnez i witaminę B6. Składniki wy-wierają kojący wpływ na układ nerwowy, pomagają  w utrzymaniu pozytywnego nastroju oraz wspomagają łagodzenie rozdrażnienia i wyciszają organizm.

NIE CHRAP!!! 
spray do gardła, wyrób medyczny
Spray do gardła zawiera składniki pochodzenia naturalne-go o doskonałych właściwościach wzmacniających tkanki miękkie gardła. Istotą działania preparatu jest napięcie podniebienia miękkiego oraz tkanek miękkich gardła zapewniające rozszerzenie dróg oddechowych, co przy-czynia się do zmniejszenia drgań tworzących uporczywe dźwięki chrapania.

Diklofenak 
żel 100 g
Skład: 1g zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe.Wskazania: lek do wcierania w skórę, do miejscowego leczenia zapalnych stanów pourazowych ścię-

gien, więzadeł, stawów wskutek skręceń, stłuczeń i nadwyrężeń.W bólach pleców i ograniczonych stanach zapalnych tkanek miękkich, ograniczonych i łagodnych  
postaci zapalenia stawów.

ZATOXIN
60 tabletek powlekanych, suplement dietyZatoxin jest suplementem diety, którego naturalne składniki wspomagają fizjologiczne nawilżenie błon śluzo-

wych układu oddechowego i zatok. Zatoxin jest suplementem diety, który zawiera idealnie dobraną kompozycję 
ekstraktów roślinnych i beta-glukanu. Naturalne składniki znajdujące się w goryczce, dziewannie, kwiatach bzu 
czarnego, werbenie i lukrecji wspomagają fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu oddechowego i zatok. 
Ekstrakt z liści Andrographis paniculata, beta-glukan z drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz ekstrakt z korzenia 
lukrecji wspomagają prawidłowe działanie układu odpornościowego.

Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Ekstrakty roślinne  
z głogu, melisy i skórek winogron oraz żelazo usprawniają pracę układu krążenia, serca i układu nerwowego. Wi-
taminy z gr. B i C wspomagają funkcje poznawcze (kojarzenie i zapamiętywanie)1.Preparat jest 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 mu-
szą szczególnie zadbać o swoje serce.

Doppelherz Vital Tonikzestaw na prezent (750 ml)

Z najlepszymi  
życzeniami od serca• Najlepszy skład na rynku: mocne dawki ziół i witamin

• Wzmacnia układ krwionośny i nerwowy• Prawie 100 lat na rynku niemieckim

• Najlepszy skład na rynku: mocne dawki ziół i witamin• Wzmacnia układ krwionośny i nerwowy• Prawie 100 lat na rynku niemieckim
Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwięk-szenia sił witalnych organizmu. Ekstrakty roślinne z głogu, melisy i skórek winogron oraz żelazo usprawniają pracę układu krążenia, serca i układu nerwowego. Witaminy z gr. B i C wspo-magają funkcje poznawcze (kojarzenie i zapamiętywanie)1.Preparat jest zalecany do stosowania w diecie osób z nadwagą, palących papierosy, żyjących w długotrwałym stresie, w sile wieku, o podwyższonym poziomie cholesterolu, o niskiej ak-tywności fizycznej oraz osób, które muszą szczególnie zadbać o swoje serce.

Doppelherz Vital Tonik - świąteczna puszka (1000 ml)
Puszka świąteczna z Mikołajem
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Szanowni Państwo!  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty „Zdrowie i Opieka”, która obowiązuje w okresie 1.11– 31.12.2017.

PAKIET STARTOWY   
Apteka dokonując zakupu pakietu startowego o wartości ok. 1040 zł otrzymuje BEZPŁATNIE: • 2 plakaty (do powieszenia wewnątrz  Apteki)  
oraz pakiet gazetek „ZDROWIE i OPIEKA” dla swoich pacjentów. Apteki, które zakupiły pakiet startowy mają możliwość domawiania  
asortymentu w promocyjnych cenach do 31 grudnia 2017 (z rabatami zgodnymi z zakupionym pakietem startowym). 
Pakiety można zamawiać od 1 listopada  br.  drogą mailową dawid@salusint.com.pl lub telefonicznie.  Bezpłatna infolinia 800 163 027.


