
! 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.

Katalog ważny: od 01.07.2021 do 31.08.2021

katalog  
Produktów

NR 07-08/2021

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego
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Trawienie

Mięśnie i stawy Mięśnie i stawy

Alergia

Diabetologia

3399*

Żywienie medyczne

RECOMED
smak: NEUTRALNY, TRUSKAWKOWY, WANILIOWY 

saszetki, 6 sztuk

Wskaźnik zakresu
docelowego  

Wynik oznaczony na 9-stopniowej skali,
pokazuje czy jest on w zakresie docelowych,

czy jest powyżej lub poniżej zalecanej wartości

Podświetlany
interfejs 

Higieniczne usuwanie 
testów paskowych

Łatwy pomiar

Duży i wyraźny wyświetlacz
ułatwiający odczytanie wyniku

Usuwanie testu
paskowego za pomocą

przycisku wyrzutu

Test paskowy z wyjątkowo
szeroką kapilarą ułatwiającą

aplikację próbki krwi 

Produkt leczniczy • Żel, 10 mg/g • Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu. • Wskazania: 
miejscowo na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I°.  
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować: doustnie, długotrwale, na rozległe 
rany, na uszkodzoną lub zakażoną skórę i miejsca z widocznym wypryskiem, u dzieci <3 lat. Działania niepo-
żądane leku należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczni-
czych URPL: Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; 
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. • Podmiot odpowie-
dzialny: Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków. Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o.,  
ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl
¹Lek dostępny na rynku od 1962 r., na podstawie ChPL Altacet® Tabletki.

ALTAcET !
żel, 75 g

Sygnatura: ALTA/008/04-2021

Sprawdzony  
specjalista od urazów!¹

1299*

1799* 1099

ALERIc DESLO AcTIvE !
10 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletek, 10 sztuk •Skład: Desloratadinum 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 
• Wskazania do stosowania: łagodzenie objawów związanych z:  - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa  po-
krzywką. • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub 
na loratadynę. • Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z o.o.

499*
cena za 1 saszetkę

Zapytaj farmaceutę o nowy glukometr



! 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.
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Witaminy i minerały

Katar Alergia
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Witaminy i minerałyWitaminy i minerały

Witaminy i minerały

1799* 999*

Suplement diety • ElectroVit Activlab Pharma ma zastosowanie jako suplementacja diety w sytuacjach 
zwiększonego zapotrzebowania na składniki produktu, w tym sód, potas, chlorek, wapń i magnez, które może 
nastąpić w wyniku np. gorączki, obfitego pocenia, wymiotów oraz zwiększonego wysiłku fizycznego. Potas 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowo-mięśniowego z uwagi na to, że bierze udział  
w przewodzeniu impulsów nerwowych. Chlorek to podstawowy elektrolit anionowy Magnez pomaga  
w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  
• Producent: REGIS.

MAgNEfAR B6 fORTE ! 
60 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 60 sztuk • Skad: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu  
w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10,10 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hy-
drochloridum). • Wskazania do stosowania: produkt leczniczy Magnefar B6 Forte jest zalecany w leczeniu 
niedoboru magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: 
nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, 
zaburzenia snu o niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie 
serca (bez zaburzeń serca); skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Produkty należy stosować po wyklu-
czeniu innych przyczyn objawów niż niedobór magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie podaży 
magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku braku poprawy po miesiącu 
stosowania produktu leczniczego Magnefar B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. • Przeciw-
wskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu 
Magnefar B6 Forte nie należy stosować przy hipermagnezemii, ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 
< 30ml/min.), znacznym niedociśnieniu tętniczym, bloku przedsionkowo-komorowym oraz myasthenia gra-
vis. • Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań. 

Teraz
NOWOŚĆ

ZASILA
MIĘŚNIE I MÓZG

Potas i wapń wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni,     
w tym serca. Sód wraz z chlorkiem, to najbardziej aktywne osmotyczne 
składniki płynu międzykomórkowego.  Magnez pomaga w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych, przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśni. Przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 

SUPLEMENT DIETY

1199

Suplement diety • Tabletki musujące, 20 sztuk• Skład: regulator kwasowości – kwas cytrynowy; sub-
stancja wypełniająca – sorbitole; regulator kwasowości – węglany sodu; węglan wapnia, maltodekstryna, 
stabilizator – glikol polietylenowy; aromat, substancja słodząca – sukraloza. Badania naukowe udowodniły, 
że wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, bierze udział w proce-
sie podziału i specjalizacji komórek, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu 
prawidłowego przekaźnictwa nerwowego. Ponadto jest potrzebny do utrzymania zdrowych zębów i kości, 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych, a także przyczynia się do prawidłowego 
krzepnięcia krwi. • Przeznaczenie: jako uzupełnienie diety dla osób dorosłych wykazujących zwiększone 
zapotrzebowanie na wapń. • Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., ul. Pustynia 84F, 
39-200 Dębica. 

OLIMP cALcIUM
smak cytrynowy

20 tabletek musujących

3299*

NASOMETIN cONTROL !
aerozol do nosa, 60 i 120 dawek 

Produkt leczniczy • Aerozol do nosa, 60 i 120 dawek • -spray do nosa na wszystkie nosowe objawy alergii, -działa 
przez 24 h, -nie powoduje senności, -teraz dostępny bez recepty . NOWOŚĆ – Opakowanie 120 dawek  - duże ekono-
miczne opakowanie 25% taniej.* Nasometin Control, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina. • Skład: 
Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [µg] mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu 
furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego. • Wskazania: leczenie objawów 
zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 
lat. • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nieleczo-
ne miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka); niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do czasu 
wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). • Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemie-
strasse 10, A-6250 Kundl, Austria. 

1999*

ELEcTROvIT
20 tabletek 

1299*

2799*

Sygnatura: NASc/058/05-2021

Przejmij kontrolę  
nad alergią!



! 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.
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Mięśnie i stawy Mięśnie i stawy

Mięśnie i stawy Potencja

Infekcje intymne
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Infekcje intymne

1499*2399

DOPPELSIL  !
4 tabletki

Produkt leczniczy • Tabletki, 4 sztuki • Skład: 1 tabletka zawiera: substancję czynną: 25 mg syldenafilu (w po-
staci syldenafilu cytrynianu), pozostałe składniki: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza 
jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu 
wodorotlenek (do ustalenia pH) lub kwas solny, stężony (do ustalenia pH). • Wskazania: w leczeniu zaburzeń wzwodu 
u dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat). • Przeciwwskazania: Leku DoppelSil nie należy stosować: jeśli nie 
występują zaburzenia erekcji, jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń 
wzwodu, jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jednocześnie 
z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5 (np. 
tadalafil), jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji, u osób w wieku poniżej 18 lat, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azo-
tanów (występujące pod różnymi nazwami handlowymi): nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu, 
tetraazotan pentaerytrytylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejsze-
nia ciśnienia tętniczego. • Producent: QUEISSER.

DIfORTAN ! 
żel, 100 g

Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych  
w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodne-
go i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego 
i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczeni a zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia 
stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-
-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk,  
otwarte rany, wrzody lub urazy. • Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu: US Pharmacia Sp. z o.o. Lek dostępny bez recepty (OTC).

2999* 2399*
W miejscu usuwa ból

Traumon®, 100 mg/g, żel

SKŁAD: 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu. Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu: 1 g żelu zawiera 30  mg 
glikolu propylenowego (E1520).  WSKAZANIA DO 
STOSOWANIA: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, 
naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba 
zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, 
barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy 
krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie 
tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki 
maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek 
stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci. 
PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon nie należy 
stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, 
kwas �ufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; w  trzecim 
trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na 
niewystarczające dane kliniczne w tych grupach 
pacjentów. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Mylan 
Healthcare Sp. z o.o., ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa. 
Niniejsza informacja została przygotowana dnia 
26.06.2020 na podstawie ChPL Traumon, zatwierdzonej 
dnia 17.04.2020.      

ETO-2020-0032

*   Więcej informacji na: traumon.pl/badania.
** Stężenie etofenamatu i jego aktywnego metabolitu osiąga 10 razy wyższe stężenie w powięzi, mięśniu i okostnej niż w osoczu.

WIĘKSZA TUBA 150 g
JESZCZE WIĘCEJ 
POMOCY! 

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.

Traumon®, 100 mg/g, żel

SKŁAD: 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu. Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu: 1 g żelu zawiera 30  mg 
glikolu propylenowego (E1520).  WSKAZANIA DO 
STOSOWANIA: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, 
naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba 
zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, 
barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy 
krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie 
tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki 
maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek 
stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci. 
PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon nie należy 
stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, 
kwas �ufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; w  trzecim 
trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na 
niewystarczające dane kliniczne w tych grupach 
pacjentów. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Mylan 
Healthcare Sp. z o.o., ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa. 
Niniejsza informacja została przygotowana dnia 
26.06.2020 na podstawie ChPL Traumon, zatwierdzonej 
dnia 17.04.2020.      

ETO-2020-0032

*   Więcej informacji na: traumon.pl/badania.
** Stężenie etofenamatu i jego aktywnego metabolitu osiąga 10 razy wyższe stężenie w powięzi, mięśniu i okostnej niż w osoczu.

WIĘKSZA TUBA 150 g
JESZCZE WIĘCEJ 
POMOCY! 

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 

 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu. Substancja 
pomocnicza o znanym działaniu: 1 g żelu zawiera 30  mg 

WSKAZANIA DO 
 Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, 

naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba 
zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, 
barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy 
krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie 
tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki 
maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek 
stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci. 

 Leku Traumon nie należy 
stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, 
kwas �ufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; w  trzecim 
trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży, ze względu na 
niewystarczające dane kliniczne w tych grupach 

 Mylan 
Healthcare Sp. z o.o., ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa. 
Niniejsza informacja została przygotowana dnia 
26.06.2020 na podstawie ChPL Traumon, zatwierdzonej 

** Stężenie etofenamatu i jego aktywnego metabolitu osiąga 10 razy wyższe stężenie w powięzi, mięśniu i okostnej niż w osoczu.

WIĘKSZA TUBA 150 g
JESZCZE WIĘCEJ 
POMOCY! 

3 x lepsze wchłanianie
przez skórę niż diklofenak 
podawany miejscowo*

10 x lepsza 
koncentracja
w miejscu bólu*,**

1099*

cena za opakowanie  
100 g

GYN/2021-04/12

Nazwa produktu leczniczego: (A) Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. (B) Gynoxin Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Nazwa powszechnie 
stosowana substancji czynnej: (A, B) Azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Dawka substancji czynnej: 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera: (A) 200 mg azotanu 
fentikonazolu. (B) 600 mg azotanu fentikonazolu. Postać farmaceutyczna: (A, B) Kapsułka dopochwowa, miękka. Wskazania do stosowania: (A, B) Drożdżyca błon śluzowych 
narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. (B) Gynoxin Uno przeznaczony jest do stosowania u 
dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin Uno można stosować po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: (A, B) Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. (B) Gynoxin Uno zawiera lecytynę sojową. Jeśli pacjentka jest uczulona na orzeszki ziemne lub soję nie powinna 
stosować tego produktu leczniczego. Podmiot odpowiedzialny: (A, B) Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy.

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego 
Gynoxin® Optima, 200 mg, kapsułka 
dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 
09/2020
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego 
Gynoxin® Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, 
miękka. Data zatwierdzenia: 09/2020. 
Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku.

Infekcja grzybicza czy mieszana?
Nieważne. Znów wszystko gra!

2899*



! 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.
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gardło i chrypagardło i chrypa

SUPLEMENT DIETY

OczyTrawienie

3699*

1199*

Kosmetyki

NIZORAL !
szampon, 6 saszetek

Produkt leczniczy • Szampon • Wskazania do stosowania: produkt leczniczy NIZORAL® w postaci szamponu 
leczniczego wskazany jest w leczeniu i profilaktyce następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju 
Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum): łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, a także 
łupieżu pstrego (wywołanego przez Pityriasis versicolor). Ketokonazol działa silnie przeciwgrzybiczo na dermatofity, ta-
kie jak: Trichophyton spp., Epidermophyton spp., Microsporum spp. i drożdżaki, jak: Candida spp. i Malassezia spp. (Pi-
tyrosporum spp.). NIZORAL® szampon leczniczy szybko zmniejsza łuszczenie się i świąd towarzyszące łojotokowemu 
zapaleniu skóry, łupieżowi skóry głowy i łupieżowi pstremu. • Przeciwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 
61118 Bad Vilbel, Niemcy.

NIZORAL ! 
szampon, 60 ml

NIZORAL ! 
szampon, 100 ml

Etiaxil Strong
dla najsilniejszej ochrony

Etiaxil Original
dla skóry normalnej i delikatnej

Etiaxil Comfort
dla skóry delikatnej i wrażliwej

Wysoce skuteczne antyperspiranty
dla długotrwałej ochrony przed potem i przykrym zapachem

1999*

fIORDA
30 pastylek

(dzielona z opakowania 60 pastylek)

Suplement diety • Pastylki, 30 sztuk • Składniki produktu FIORDA® stanowią uzupełnienie diety osób z podraż-
nionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle, dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta, 
suchość w gardle, chrypkę. • Producent: wyprodukowano w Szwajcarii dla Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 
Nowe Miasto nad Wartą.
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Przed użyciem zapoznaj się z  ulotką, która zawiera wskazania i  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.

Kreon® Travix – informacja o leku.
Nazwa produktu leczniczego. Kreon Travix, 10 000 j. Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej. Pankreatyna (Pancreatinum). Dawka/stężenie substancji czynnej. 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako 
substancję czynną 150 mg pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności: amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. BP), lipazy 10 000 j. Ph.Eur. (j. BP), proteazy 600 j. Ph.Eur. Postać farmaceutyczna. Kapsułka dojelitowa. Kapsułki żelatynowe, twarde, zawierające granulki 
w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery). Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna. Wskazanie lub wskazania 
terapeutyczne do stosowania. Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej 
wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza), przewlekłe zapalenie trzustki, stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu 
żołądka (gastrektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego 
(np. z  powodu nowotworu), zespół Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i  rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość 
na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. Niniejsza informacja została 
przygotowana dnia 14.09.2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 9/2018. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. 
Postępu 21B, 02-676 Warszawa.

3899*

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Dzięki aktywnym składnikom działa wielotorowo: Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia, Cynk, ryboflawina, wit. A - pomagają w utrzymaniu prawidłowego widze-
nia, Selen, mangan, wit. E, wit. C, cynk, miedź, ryboflawina, - pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Stres 
oksydacyjny jest jednym z czynników powodujących starzenie się komórek organizmu. Niacyna, wit. B6, kwas foliowy, wit. B12 
- przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia • Dodatkowe informacje: - Nie stosować u osób uczulonych na 
którykolwiek ze składników produktu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może 
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą za-
pewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.• Podmiot odpowiedzialny: Medana Pharma SA, ul. Władysława Łokietka 
10, 98-200 Sieradz.

SUPEROPTIc 
60 kapsułek 

• Nawilża błony śluzowe jamy ustnej i gardła
• Porost islandzki zapewnia długotrwały efekt nawilżenia
• Wskazany także w przypadkach zmniejszonego wydzielania śliny

ZZZAAPPOOBBIIEEGGAA CHHRRYYPPCCEE OORRRRAAAAZZZZ ŁŁŁŁAAAGGOODDZZIRRAAZZ ŁŁAAGGOODDZI
PPODDRRAAŻŻNNIPODRAAAŻŻNNNIIIEEENNNIIIAAA III SSSSUUUUUUCCCCCCHHHHHHOOOOOOŚŚŚŚŚŚĆĆĆĆĆĆ GGGGAAAAAARRRDDDŁŁŁAAPODR NI    RDŁŁAAA
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1399*
cena za 30 pastylek


