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SYSTANE® HYDRATION

DERMAPLAST HYDRO NA OPRYSZCZKĘ

Wyrób medyczny
Nawilżające krople do oczu SYSTANE® HYDRATION
są wskazane do stosowania w terapii zespołu
suchego oka, skutecznie i na długo uwalniając od
uciążliwych objawów. Odpowiednio dobrane składniki
po zakropleniu na powierzchnię oka natychmiast
współdziałają z naturalnymi łzami tworząc strukturę
przypominającą żelowy opatrunek wiążący się
z uszkodzonymi komórkami. Nawilżające krople do oczu
SYSTANE® HYDRATION mogą być używane do nawilżania
lub przywracania wilgotności soczewek kontaktowych
zwiększając komfort związany z ich noszeniem. Krople
Systane® Hydration mogą być stosowane
do 3 miesięcy od otwarcia opakowania.
Opakowanie zawiera 10 ml kropli do oczu.

Samoprzylepne plastry hydrokoloidowe, zapewniające wilgotne
środowisko rany
Opis
Plastry hydrożelowe i hydrokoloidowe zapewniające wilgotne środowisko
rany. Absorbują wysięk z rany i bakterie, są wodoodporne, oddychające i
przyjazne dla skóry a ich usuwanie nie podrażnia rany.
Zastosowanie
Leczenie ran w wilgotnym środowisku. Plastry hydrożelowe są szczególnie
zalecane do leczenia małych powierzchownych poparzeń, podczas gdy
plastry hydrokoloidowe mają zastosowanie do leczenia otarć, a także w
celu zapobiegania i leczenia pęcherzy i odcisków. Leczenie jest bardziej
skuteczne, gdy plastry hydrokoloidowe pozostają przyklejone na ranie,
dopóki samoistnie się nie odkleją.

Te malutkie, ale bardzo groźne pajęczaki występują w zasadzie
w całej Polsce i wcale nie jest tak, że żyją na drzewach i stamtąd na
nas skaczą. Kleszcze zwykle bytują w wysokich trawach i w gęstych
krzakach. Trudno wyobrazić sobie, że całkowicie zrezygnujemy
w wypraw do lasu, na działkę, na łono natury, szczególnie w czasie
wakacji. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z kleszczem
należy wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu dla całej rodziny.

Podmiot odpowiedzialny:
Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674
Warszawa

HEDELIX
Syrop wykrztuśny
Opis produktu
Nazwa produktu leczniczego : Hedelix®
syrop wykrztuśny, 100 mg / 5 ml
Wskazania do stosowania: w stanach zapalnych
dróg oddechowych i leczeniu objawowym
przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli.
Skład leku: 100 ml syropu zawiera: 0,8 g wyciągu
z liści bluszczu pospolitego
(Hederae helicis extractum spissum).
Nie zawiera cukru, alkoholu ani barwników.

DERMAPLAST WATER RESISTANT
Hypoalergiczne plastry wykonane z mocnej foli polietylenowej, odpornej na brud i wodę.
Oddychające i przyjazne dla skóry. Wyjątkowo chłonny opatrunek nie przykleja się do rany.
Zastosowany syntetyczny klej kauczukowy pokrywający plaster paseczkami umożliwia jego
bezbolesne oderwanie , bez pozostawiania śladów na skórze, zapewniając jednocześnie
mocne przyleganie plastra do skóry.

KLESZCZ – MAŁY ALE BARDZO GROŹNY
Po każdej wyprawie na łono natury powinniśmy mimo wszystko bardzo dokładnie
obejrzeć całe ciało i jeśli jednak kleszcz nas dopadł, należy go jak najszybciej
usunąć. W aptekach dostępne są specjalne przyrządy do tego celu – należy złapać
kleszcza jak najbliżej skóry i delikatnie ale zdecydowanie wyciągnąć. Nie wolno go
wykręcać, ani niczym smarować – rośnie wówczas ryzyko zakażenia chorobami
odkleszczowymi – boreliozą lub kleszczowym zapaleniem mózgu. Nie każde
ugryzienie przez kleszcza kończy się chorobą, nie wolno jednak tego bagatelizować
i trzeba obserwować reakcje organizmu.

Pierwsze i najważniejsze to odpowiedni ubiór – nakrycie głowy,
długie spodnie, koszula z długim rękawem – jak najmniej
odkrytego ciała.
Kolejna równie ważna rzecz, to regularne stosowanie środków
odstraszających kleszcze. W aptekach dostępne są specjalistyczne
preparaty, zarówno dla malutkich dzieci jak i dla dorosłych. Zawsze
należy zapoznać się ze sposobem użycia takiego „odstraszacza”
i najlepiej zabrać go ze sobą , bo być może trzeba będzie
zastosować go ponownie. Wystarczy posmarować lub spryskać
się i dzieci, i beztrosko korzystać z uroków urlopu.

MOLLER’S
Möller’s Omega-3 Rybki to smaczne żelki, które zawierają naturalne kwasy
omega-3 i witaminę D3, a jednocześnie mają pyszny smak! Stanowią zdrowe
uzupełnienie diety dzieci w składniki istotne dla prawidłowego wzrostu
i funkcjonowania młodego organizmu.
Co ważne, nie zawierają sztucznych barwników i sztucznych substancji
słodzących.
Do produkcji wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, aby
Omega-3 Rybki dostarczały jak największych ilości zdrowych kwasów
omega-3 oraz witaminę D3, zachowując pyszny smak.

Warto też zastanowić się nad szczepieniem, obecnie w Polsce
dostępne są 2 szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu
mózgu. Szczepienia te nie są obowiązkowe, lecz zalecane, polegają
na podaniu 3 dawek w szczepieniu podstawowym a potem dawek
przypominających w odstępie 3-5 lat. Podaje się, że skuteczność
już po 3 dawkach jest bardzo wysoka (95%).

PROPOLISAN
Puder, Propolis extractum 30 mg/g
PROPOLISAN to puder leczniczy stosowany w niewielkich
uszkodzeniach skóry, stanach zapalnych, oparzeniach I stopnia.
Bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzone tradycją stosowania
i doświadczeniem.
Przeciwwskazania:
Uczulenia
na
produkty
pochodzenia
pszczelego (propolis, miód, pyłek
kwiatowy, mleczko pszczele) lub
pochodne kwasu benzoesowego.
Nie stosować u osób podanych
na uczulenia, cierpiących na
alergiczne choroby skóry i inne
choroby o podłożu alergicznym.
Podmiot odpowiedzialny:
Farmina Sp. z o.o.
Ul. Lipska 44
30-721 Kraków

Materiał reklamowy wydany na zlecenie podmiotów odpowiedzialnych oraz dystrybutorów. Fotografie preparatów mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za błędy w druku. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Part. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

autor.n.podst.dost.mat. K.G.

KICK THE TICK® EXPERT ZESTAW
DO BEZPIECZNEGO USUWANIA
KLESZCZY
KICK THE TICK® expert to zestaw służący do samodzielnego i bezpiecznego usuwania kleszczy,
na który składa się wygodny w użyciu, działający pod każdym kątem aplikator oraz przyrząd do
usuwania kleszczy. Użycie aplikatora zamraża oraz unieruchamia pasożyta, hamując natychmiast
wydzielanie toksycznej śliny, która może spowodować
zakażenie chorobą odkleszczową. Jednocześnie
preparat pokrywa kleszcza trwałą powłoką, co chroni
przed rozerwaniem jego ciała podczas usuwania i
kontaktem z zakażonymi płynami ustrojowymi. Niska
temperatura łagodzi ból w miejscu wkłucia pasożyta oraz
zapobiega stanom zapalnym skóry. Kształt przyrządu oraz
zróżnicowane pod względem wielkości końcówki zostały
dostosowane do budowy oraz rozmiarów kleszczy ( larwa/
nimfa i okazy dorosłe), co umożliwia sprawne usuwanie
pasożytów. Wyrób zawiera ok. 60 dawek, co pozwala na
bezpieczne usunięcie do 20 kleszczy. Wyrób medyczny.
Producent ICB Pharma. Poj. 9 ml.

KICK THE TICK® Max Repelent Plus
KICK THE TICK® Max Repelent Plus to spray w ekonomicznym opakowaniu,
który skutecznie chroni przed kleszczami, komarami i meszkami.
Preparat o bezpiecznym profilu toksykologicznym oparty na trójskładnikowej
formule, jest w minimalnym stopniu wchłaniany przez skórę i nie powoduje
podrażnień .
Preparat działa odstraszająco na owady i kleszcze oraz zakłóca ich receptory
czuciowe. Zapewnia skuteczną do ochronę do 4 godzin. Można stosować go
u dzieci od 3-go roku życia.
Dystrybutor ICB Pharma. Pojemność 200 ml.

KICK THE TICK® Przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy
Jest to ergonomiczny przyrząd służący do bezpiecznego
usuwania kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt. Został
zaprojektowany z myślą o różnych rozmiarach kleszczy – 2 różniące
się wielkością końcówki służą odpowiednio do usuwania larw/nimf
oraz okazów dorosłych.
Kształt przyrządu został dostosowany do budowy kleszcza, co
umożliwia jego sprawne i samodzielne usunięcie. Zastosowanie
przyrządu ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych
podczas wykonywania zabiegu. Wyrób medyczny. Producent ICB
Pharma.

Materiał reklamowy wydany na zlecenie podmiotów odpowiedzialnych oraz dystrybutorów. Fotografie preparatów mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za błędy w druku. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Part. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
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PERMENKING
Permen King, suplement diety – kompozycja zawierająca
m.in. podwójną porcję l-argininy* i vaccinium macrocarpon
(żurawinę wielkoowocową). Jest szczególnie polecany dla
osób, z przedłużającym się osłabieniem sprawności seksualnej,
gdyż zawiera Panax ginseng (żeń-szeń właściwy) pomaga
wywołać i wzmocnić erekcję. Działanie Permen King jest oparte
na regularnej suplementacji, dzięki której zwiększamy szansę
gotowości na spontaniczny seks, bez konieczności stosowania
tabletki na godzinę przed.

SZAMPON HIPOALERGICZNY
99,55 % składników pochodzenia naturalnego.Produkt nie
zawiera barwników oraz olejków i substancji zapachowych
mogących wywołać podrażnienia i alergie.
Olej z rzepaku. 200 ml

OPASKA PODTRZYMUJĄCA ELASTYCZNA
Opaska podtrzymująca elastyczna z zapinką o wysokiej rozciągliwości.
Wygodna i bezpieczna: nie uciska nadmiernie - nie ogranicza krążenia krwi
ani ruchów w stawach; przepuszcza powietrze pozwalając na zachowanie
naturalnych funkcji skóry; Rozciągliwość ok. 200%. Dostępna w rozmiarach
8cmx5m, 10cmx5m, 12cmx5m, 15cmx5m
Podmiot odpowiedzialny: Hartmann Polska Sp. z o.o.
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PEHA-SOFT®
NITRILE FINO PUDROWA

HA02

Bezlateksowe, bardzo miękkie, nitrylowe rękawiczki diagnostyczn
Bezlateksowa, jednorazowa rękawiczka diagnostyczna wykonana z bardzo miękkiego nitrylu w kolorze fioletowym,
bezpudrowa, wewnątrz pokryta powłoką polimerową ułatwiającą nakładanie; powierzchnia zewnętrzna
teksturowana w obszarze palców zapewnia optymalną przyczepność; bardzo elastyczna i odporna na rozdarcia;
doskonale dopasowana do dłoni o wysokiej wrażliwości dotykowej; uniwersalna pasująca na obie dłonie.
Dostępne w rozmiarach XS,S,M,L,XL. Pakowane po 150 szt.

HA02 to nawilżające krople do oczu zawierające
kwas hialuronowy czyli obecnie „złoty standard” w
leczeniu Zespołu Suchego Oka. Właściwości kwasu
hialuronowego powodują, że jest to główny składnik
zalecany przez okulistów.
Co wyróżnia nasz preparat?
•
Hialuronian sodu o stężeniu 0,2%
•
Nie zawiera BAC – chlorku benzalkoniowego

COLON C
Colon C to idealna kompozycja składników, korzystnie wpływa na pracę jelit, pomaga
kontrolować wagę,
oraz reguluje rytm wypróżnień.
Colon Men korzystnie wpływają na pracę jelit dba o właściwą pracę dróg moczowych
oraz podnosi odporność.
Colon S to naturalne źródło błonnika pokarmowego dodatkowa łagodnie pobudza
perystaltykę jelit.
Colon formuła Cardio przeznaczony dla osób, które
chcą zadbać o zdrowie swoich jelit oraz serzca.
Colon formuła Hepato przeznaczony dla osób, które
chcą zadbać o zdrowie swoich jelit oraz wątroby

PEHA-CREPP
Opaska podtrzymująca elastyczna o dużej zawartości naturalnych włókien.
Opaska podtrzymująca elastyczna o średniej rozciągliwości (ok. 160%); ekonomiczna - już
pojedyncza warstwa opaski wystarcza do stabilnego umocowania opatrunku; wygodna bardzo dobrze przylega i przepuszcza powietrze pozwalając skórze oddychać; bezpieczna nie
uciska nadmiernie - nie ogranicza krążenia krwi, i ruchów stawów; można ją serylizować w
parze wodnej (temp. 134°C); skład surowcowy: bawełna, wiskoza, poliamid.
Podmiot odpowiedzialny: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

RINOZINE
RINOZINE AQUA Spray do nosa - izotoniczny roztwór soli
morskiej bezpiecznym zarówno dla niemowl¹t, dzieci, jak
i doros³ych.
Wskazania:
• codzienna higiena i oczyszczanie nosa,
• NAWILêANIEÒSUCHEJÒÜLUZWKIÒNOSA
• pomocniczo w czasie nie¿ytu nosa, zapalenia zatok oraz kataru
siennego,
• åAGODZæCOÒPRZYÒPODRAêNIENIACHÒÜLUZWKIÒNOSAÒWÒSTANACHÒ
infekcji i alergii.

Colon Slim to źródło błonnika pokarmowego,
pomaga w utracie wagi, redukuje tkankę tłuszczową.
RINOZINE AQUA Z KWASEM HIALURONOWYM
- izotoniczny roztwór soli morskiej Gulf Stream Sea Water® wraz
ZÒCENNYMIÒMINERAåAMI ÒWZBOGACONYMÒOÒWYCIæGÒZÒALOESUÒORAZÒKWASÒ
hialuronowy.
Wskazania:
• INTENSYWNEÒNAWILêENIEÒIÒREGENERACJAÒBåONÒÜLUZOWYCHÒNOSA
• WÒSTANACHÒNAWRACAJæCEGOÒWYSUSZENIAÒÜLUZWKIÒNOSA
• åAGODZæCOÒWÒCZASIEÒPODRAêNIENIAÒÜLUZWKIÒNOSAÒWÒSTANACHÒ
infekcji i alergii,
• codzienna higiena i utrzymanie prawid³owych funkcji nosa.

RINOZINE NAWIL¯AJ¥CO–
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SYSTANE® ULTRA

do okolic nosa - hipoalergiczny, nowoczesny produkt
przeznaczony zarówno dla doros³ych, jaki i dla dzieci,
zawieraj¹cym aktywne sk³adniki, które nawil¿aj¹,
regeneruj¹ i chroni¹ naskórek okolic nosa.

ZDROWE I PIĘKNE ZĘBY

Wyrób medyczny.
Preparat polecany przy objawach
suchego oka.
Przynosi ulgę
w
odczuwaniu
pieczenia
i podrażnienia spowodowanego
suchością oka. Nawilżające krople
do oczu SYSTANE® ULTRA mogą być
również używane do nawilżania
lub przywracania wilgotności
miękkich soczewek kontaktowych
zmniejszając dyskomfort związany
z ich noszeniem.
Dystrybutor:
Alcon
Polska
Sp.
z
o.o.,
ul.
Marynarska
15,
02-674
Warszawa

Materiał reklamowy wydany na zlecenie podmiotów odpowiedzialnych oraz dystrybutorów. Fotografie preparatów mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za błędy w druku. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Part. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Wskazania:
• OTARCIA ÒPODRAêNIENIAÒORAZÒSUCHOÜĀÒNOSA
• KONIECZNOÜĀÒWZMOCNIENIAÒPODRAêNIONEGOÒ
naskórka okolic nosa,
• KONIECZNOÜĀÒSZYBKIEGOÒNAWILêENIA

SINULAN DUO FORTE
SINULAN DUO FORTE jest suplementem diety
ułatwiającym oddychanie i rozrzedzanie
wydzieliny, zalegającej w drogach
oddechowych (nosie lub zatokach). Łagodzi
stany zapalne i zwalcza bakterie.

URINAL
Suplement diety, 20 lub 60 kapsułek
Skuteczny i bezpieczny sposób na
problemy z układem moczowym
kobiet w różnym wieku.
Rekomenduje się stosowanie Urinal
w przypadku profilaktyki i dbania
o fizjologiczne funkcjonowanie dróg
moczowych.
To unikalna kompozycja czterech składników aktywnych: koncentratu
soku z żurawiny NutriCran®, ekstraktu, z owoców żurawiny CystriCran®,
ekstraktu z ziela, nawłoci pospolitej i witaminy D.

Materiał reklamowy wydany na zlecenie podmiotów odpowiedzialnych oraz dystrybutorów. Fotografie preparatów mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za błędy w druku. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Part. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

