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MÖLLER’S to najchętniej wybierane trany w Polsce!1

Möller's to jedna z najstarszych norweskich marek, założona przez farmaceutę Petera Möllera w 1854 roku. 
Pierwszym stworzonym przez markę produktem był Tran Möller's, który do dziś jest najbardziej rozpoznawalny 
w całym portfolio. Stale rosnące zainteresowanie kwasami tłuszczowymi omega-3 motywuje nas do opracowywania 
nowych produktów, aby sprostać wymaganiom konsumentów na całym świecie. Od początku swojego istnienia 
marka stawia sobie za cel dostarczanie konsumentom naturalnie zdrowych produktów. Wykorzystujemy wyłącznie 
najwyższej jakości surowce, a rygorystyczne kontrole jakości zapewniają pełne bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania.                                                                                                                    
• Naturalne źródło kwasów omega-3 i witaminy D.
• Tran z najlepszego gatunku dorsza – skrei.
• Blisko 170 lat doświadczenia (20 badań, ciągła modernizacja procesu produkcji gwarantuje najwyższą jakość 

produktu).

MÖLLER’S Mój Pierwszy Tran Norweski, płyn 250 ml

12 szt. 3592221 7070866027612

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

Najwyższej jakości tran dla dzieci powyżej 4 tygodnia życia (jedyny taki suplement 
diety w Polsce). Uzupełnia dietę w niezbędne kwasy omega-3 (DHA i EPA) i witaminy 
potrzebne do rozwoju niemowląt i dzieci.
• 1200 mg kwasów omega-3, 400 IU Witaminy D3 

2.
• Kwas omega-3 DHA wspiera prawidłowy rozwój wzroku u niemowląt do 12. m. ż.3, 

utrzymanie prawidłowego funkcjonowania mózgu i prawidłowego widzenia4.
• Witamina D wspiera wzrost i rozwój kości oraz wspomaga układ odpornościowy.
Produkt przeznaczony dla niemowląt i dzieci już powyżej 4 tygodnia życia.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: zaleca się stopniowe wprowadzanie tranu od 2,5 ml 
do 5 ml w ciągu pierwszych 6 miesięcy po urodzeniu. Powyżej 4. tygodnia życia dawkowanie                    
od 2,5 ml. W ciągu 2-5 miesięcy zwiększ dawkę do 5 ml.
Sposób podania: bezpośrednio łyżką, mieszając go z mlekiem, wodą, sokami, przecierami, 
kaszkami, zupą.

1 Źródło: IQVIA Poland Pharmascope 12/2021, MAT 12/2021, Molecule: Fish + Cod liver oil © 2022, IQVIA and its affiliates. All rights reserved.
Przy dziennym spożyciu: 2 5 ml produktu, 3 100 mg DHA, 4 250 mg DHA, 5 250 mg DHA i EPA.

12 szt.

MÖLLER’S Tran Norweski Gold, płyn 250 ml

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

Jedyny tran łączący w sobie dzienną, tak wysoką dawkę witaminy D3 oraz kwasów 
omega-3. 
• 1200 mg kwasów omega-3, 2000 IU Witaminy D3 

2.
• Kwas omega-3 DHA przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu oraz prawidłowego widzenia4.
• Kwasy omega-3 DHA i EPA wspierają prawidłową pracę serca5.
• Witamina D wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowych kości. 
• Witamina A przyczynia się do prawidłowego widzenia i wspiera układ odpornościowy.
• Produkt o aromacie cytrynowym.
Produkt przeznaczony dla dorosłych po 18. roku życia, o zwiększonym 
zapotrzebowaniu na witaminę D.

3387721 7070866024383

M
Öller’s
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MÖLLER’S Trany norweskie

Suplement diety o bardzo wysokiej jakości i czystości tranu z dorsza. Uzupełnia dietę w niezbędne kwasy omega-3   
(DHA i EPA) i witaminy potrzebne dla zdrowia. 
• 1200 mg kwasów omega-3, 600 IU Witaminy D3

1.
• Kwas omega-3 DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowej pracy mózgu oraz prawidłowego widzenia2.
• Kwasy omega-3 DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca3.
• Witamina D wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowych kości.
• Witamina A przyczynia się do prawidłowego widzenia i wspiera układ odpornościowy.
Dostępne 4 warianty smakowe: cytrynowy, owocowy, jabłkowy oraz naturalny.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli i dzieci powyżej 3. roku życia - 5 ml.

MÖLLER’S  
Tran Norweski  
Jabłkowy, 
płyn 250 ml

MÖLLER’S  
Tran Norweski  
Cytrynowy,
płyn 250 ml

MÖLLER’S  
Tran Norweski  
Naturalny,
płyn 250 ml

MÖLLER’S  
Tran Norweski 
Owocowy,
płyn 250 ml

12 szt.

12 szt.

12 szt.

12 szt.

7070866028756

7070866024321

7070866024291

7070866024352

3592261

8064702

3097322

6393952

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

EAN

EAN

EAN

EAN

BLOZ

BLOZ

BLOZ

BLOZ

Przy dziennym spożyciu: 1 5 ml produktu, 2 250 mg DHA, 3 250 mg DHA i EPA.
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MÖLLER’S Forte, 60 kaps.

MÖLLER’S Forte, 112 kaps.

12 szt.

12 szt.

8748601

8755901

7070866008659

7070866008628

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

BLOZ

BLOZ

EAN

EAN

MÖLLER’S Forte
Najważniejsze składniki tranu skoncentrowane w kapsułkach.
• Bogate źródło kwasów omega-3 i witaminy D3.
• Kwasy omega-3 DHA i EPA przyczyniają się do prawidłowej pracy serca1.
• Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu i widzenia2.
Dostępne dwa warianty: 60 i 112 kapsułek.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych (również dla kobiet w ciąży).
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dzieci od 6 lat umiejące połknąć kapsułkę - 1 kapsułka dziennie. 
Dorośli 1-2 kapsułki dziennie.

Przy dziennym spożyciu: 1 250 mg DHA i EPA, 2 250 mg DHA.

M
Öller’s
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MÖLLER’S Complex (Odporność), 60 kaps.
Najwyższej jakości kapsułki, które łączą nie tylko wysoką dzienną dawkę witaminy D3, 
ale także optymalną ilość kwasów tłuszczowych omega-3, których połączone 
działanie wspomaga układ odpornościowy, mózg, kości i serce.
• Dzięki nowoczesnej technologii No-Flux1 kapsułki MÖLLER’S Complex nie posiadają 

posmaku ryby.
• Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu2.
• Kwasy DHA I EPA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca3.
• Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, pomaga w utrzymaniu 

zdrowych kości.
• Witamina D pomaga w: prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, utrzymaniu 

zdrowych kości, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, utrzymaniu zdrowych zębów.
Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych w celu uzupełnienia diety 
w kwasy omega-3, wtaminę D i K.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli - 1 kapsułka dziennie. 

8 szt. 3686121 5702071389361

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

MÖLLER’S Eye Complex (Zdrowy Wzrok), 60 kaps.
Najwyższej jakości kapsułki z luteiną i zeaksantyną. Preparat dostarcza także kwas 
tłuszczowy omega-3 (DHA) i cynk, które odgrywają rolę w utrzymaniu prawidłowego 
widzenia.
• Luteina i zeaksantyna, należące do karotenoidów, są podstawowymi barwnikami 

występującymi w soczewce oka oraz w centralnej części siatkówki (tzw. plamce żółtej). 
Organizm ludzki nie ma zdolności syntetyzowania tych związków samodzielnie, dlatego 
muszą być one dostarczane do organizmu człowieka wraz z dietą.

• Kwas omega-3 DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia2.
• Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego                 

oraz utrzymaniu zdrowych kości i zębów, wspiera prawidłową pracę mięśni.
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia i prawidłowych funkcji układu 

odpornościowego.
Produkt przeznaczony dla osób: narażonych na silne zmęczenie oczu (praca przy 
sztucznym świetle, przy komputerze); korzystających z wielu ekranów jednocześnie 
– telewizor, komputer, telefon; przebywających i pracujących w klimatyzowanych 
pomieszczeniach; powyżej 50. roku życia, których wzrok pogarsza się wraz z wiekiem.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli - 2 kapsułki dziennie w trakcie lub po posiłku.

8 szt. 3776741 5702071501893

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

1 No-Flux Technology - technologia kontrolowanego uwalniania składników odżywczych w jelitach.
Przy dziennym spożyciu: 2 250 mg DHA, 3 250 mg DHA i EPA.
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MÖLLER’S Serce, 60 kaps.
To unikalne połączenie kwasów omega-3: (EPA, DHA) z roślin, kwasu α-linolenowego 
(ALA), a także witaminy E. 
• Kwas ALA pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi1.
• Kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA) wspomagają prawidłowe 

funkcjonowanie serca2. 

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą zadbać o o odpowiedni poziom 
cholesterolu i prawidłową pracę serca.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli - 2 kapsułki dziennie w trakcie lub po posiłku.

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

8 szt. 8932101 7070866010614

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

MÖLLER’S Heart Complex (Zdrowe Serce), 60 kaps.
Suplement diety dla kompleksowego wsparcia pracy serca i utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
• Kwas ALA wpływa korzystnie na poziom cholesterolu1.
• Kwasy Omega-3 (DHA i EPA) wspomagają prawidłową pracę serca2.
• Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji układu odpornościowego.
• Czosnek wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu lipidów we krwi.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych chcących zadbać o odpowiedni poziom 
cholesterolu, prawidłową pracę serca i odporność.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli - 2 kapsułki dziennie w trakcie lub po posiłku.

8 szt. 3908861  5702071503828

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

MÖLLER’S Brain Complex (Sprawny Mózg), 60 kaps.
Suplement diety, który zawiera: bacopa monnieri (bakopa drobnolistna), kwas 
tłuszczowy omega-3 (DHA), kwas pantotenowy oraz jod dla kompleksowego 
wsparcia prawidłowej pracy mózgu. 
• Kwas DHA (dokozaheksaenowy) przyczynia się do utrzymania prawidłowego 

funkcjonowania mózgu1.
• Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
• Jod pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu nerwowego.
• Bakopa drobnolistna wspomaga pamięć (krótko- i długotrwałą), koncentrację i utrzymanie 

prawidłowych funkcji poznawczych (co jest szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku 
z uwagi na fizjologię procesu starzenia się), korzystnie wpływa na zdolności poznawcze 
i zapamiętywania oraz wspomaga zdolność uczenia się.

• Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego                
oraz utrzymaniu zdrowych kości i zębów, wspiera prawidłową pracę mięśni.

Produkt przeznaczony dla osób: odczuwających problemy z pamięcią i koncentracją; 
chcących przeciwdziałać pierwszym oznakom starzenia się układu nerwowego oraz 
mózgu; chcących poprawić swoją sprawność poznawczą i intelektualną, w wieku 30+.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli - 2 kapsułki dziennie w trakcie lub po posiłku.

8 szt. 3776761 5702071501909

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

Przy dziennym spożyciu: 1 2 g ALA, 2 250 mg DHA i EPA.
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Przy dziennym spożyciu: 1 250 mg DHA.

MÖLLER’S Omega-3  
Rybki malinowe,  
36 żelek

MÖLLER’S Omega-3  
Rybki owocowe,  
36 żelek

MÖLLER’S Omega-3 
Rybki jabłkowe,
36 żelek

MÖLLER’S Omega-3 
Rybki pomarańczowo-
cytrynowe, 
36 żelek

8 szt.

8 szt.

8 szt.

8 szt.

7070866026141

7070866026110

7070866033972

7070866026080

8989631

3487041

3803641

8989641

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

EAN

EAN

EAN

EAN

BLOZ

BLOZ

BLOZ

BLOZ

MÖLLER’S Omega-3 Rybki
Kwasy omega-3 (EPA i DHA) oraz witamina D3 w formie pysznych żelowych rybek, które nie zawierają sztucznych 
barwników i substancji słodzących. 
• Kwas omega-3 DHA przyczynia się do prawidłowego widzenia i pracy mózgu1.
• Witamina D wspomaga odporność i rozwój kości u dzieci.
Dostępne warianty smakowe: jabłkowy, malinowy, pomarańczowo-cytrynowy, owocowy.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat i dorosłych.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dla dzieci powyżej 3 lat i dorosłych - 2 żelowe rybki.
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Bodymax® był pierwszym produktem w Polsce łączącym żeń-szeń oraz witaminy i minerały. Dzisiaj, marka 
suplementów diety Bodymax® to bogate zestawy witamin i minerałów połączonych ze standaryzowanym 
ekstraktem z żeń-szenia lub innymi składnikami odżywczymi, dostosowane do wielu różnych potrzeb. Ich składy 
zostały opracowane przez skandynawskich specjalistów.
Przez 21 lat zestawy witamin Bodymax® zdobyły uznanie farmaceutów i pacjentów i do dziś są numerem 1 
wśród multiwitamin dla dorosłych i dzieci oraz suplementów na energię w Polsce1.

B
odym

ax

Multiwitamina
nr 1 w Polsce1

1 Marka Bodymax® jest numerem 1 wśród multiwitamin dla dorosłych i dzieci oraz suplementów na energię w Polsce. Źródło: IQVIA Pharmascope Poland 12/2021, CHC3 classes: 04A1, 04A3,
04B2, 05A1, 05C1, 05D2, Value, YTD/12/2021 © 2022 IQVIA and its affiliates. All rights reserved.
2 Działanie żeń-szenia.

8 szt.

8 szt.

8 szt.

3771481

3771471

3771421

5702071502456

5702071502319

5702071501510

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

BLOZ

BLOZ

BLOZ

EAN

EAN

EAN

BODYMAX®  Vital 50+, 30 tabl.

BODYMAX®  Vital 50+, 60 tabl.

BODYMAX® Vital 50+
Kompozycja składników dla osób dorosłych po 50. roku życia, które chcą być aktywne, witalne i cieszyć się życiem.
• Zmniejsza zmęczenie2.
• Wspiera siły witalne organizmu2.
• Wspomaga sprawność fizyczną i psychiczną2.
• Przywraca energię2.
• Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornosciowego2.
• Mała, łatwa do połknięcia tabletka.
Dostępne warianty: 30 tabl., 60 tabl., 60 + 20 tabl. (w opakowaniach zrównoważonych).
Produkt przeznaczony dla osób w stanach zmęczenia, w okresie rekonwalescencji i obniżonej odporności.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1-2 tabletki dziennie w zależności od potrzeb.

BODYMAX®  Vital 50+, 60 + 20 tabl. GRATIS



10

8 szt.

8 szt.

8 szt.

8 szt.

3213251

8220331

3770861

8220304

5702071502463

5702071502333

5702071501503

5702071502364

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

BLOZ

BLOZ

BLOZ

BLOZ

EAN

EAN

EAN

EAN

BODYMAX® Plus, 30 tabl. 

BODYMAX® Plus, 60 tabl.

BODYMAX® Plus, 200 tabl.

BODYMAX® Plus
Preparat łączący siłę standaryzowanego ekstraktu z korzenia żeń-szenia z bogatym kompleksem  12 witamin,           
6 minerałów i lecytyny.
• Przywraca energię oraz pomaga zachować dobre samopoczucie1.
• Zmniejsza zmęczenie1.
• Wspiera naturalne siły obronne organizmu1.
Dostępne warianty: 30 tabl., 60 tabl., 60 + 20 tabl., 200 tabl. (w opakowaniach zrównoważonych).
Produkt przeznaczony dla osób przemęczonych, prowadzących intensywny tryb życia, narażonych na stres.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie.

1 Działanie żeń-szenia.
2 Raport badanie ankietowe Bodymax Plus 30 tab., Grupa Neoart, lipiec 2022.

BODYMAX® Plus, 60 + 20 tabl. GRATIS

• 97% farmaceutów po testowaniu produktu Bodymax PLUS,          
przez 14 dni czuje, że ma więcej energii do działania2. 

• 99% farmaceutów poleciłoby konsumentom suplement diety 
Bodymax PLUS, bazując na swoich doświadczeniach po testowaniu2.
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BODYMAX® Active

BODYMAX® Active, 60 tabl.

BODYMAX® Active,  30 tabl.

8 szt. 3794241 5702071502449

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

Kompozycja witamin, minerałów, standaryzowanego ekstraktu z żeń-szenia oraz ekstraktu z białej herbaty.
• Wspomaga sprawność fizyczną i zmniejsza uczucie zmęczenia1.
• Przywraca energię1.
Dostępne warianty: 30 tabl., 60 tabl., 60 + 20 tabl. (w opakowaniach zrównoważonych).
Produkt przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie, przed treningiem, w okresach wzmożonego wysiłku, 
które każdego dnia chcą mieć energię na dodatkowe aktywności.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli - 1 tabletka dziennie.

1 Działanie żeń-szenia. 

8 szt. 3770841 5702071501480

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

8 szt. 3794251 5702071502340

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

BODYMAX® Active, 60 + 20 tabl. GRATIS
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BODYMAX® Przypływ energii, 20 tabl. mus.

BODYMAX® Świeży umysł, 20 tabl. mus.

BODYMAX® Pełna koncentracja, 20 tabl. mus.

Energetyczny preparat, który stawia na nogi. Łączy siłę żeń-szenia, kofeiny            
oraz 9 witamin i 2 minerałów.
• Przywraca energię i zmniejsza uczucie zmęczenia1.
• 20 tabletek musujących o smaku cytrynowo-imbirowym.
Produkt przeznaczony dla osób odczuwających zmęczenie,  potrzebujących zastrzyku 
zdrowej energii.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie. Suplement diety przeznaczony 
dla osób od 18. roku życia.

Bomba witaminowa dla ożywienia umysłu i ciała. Zawiera kompleks 9 witamin             
o wysokiej zawartości i 3 minerałów.
• Wspomaga układ nerwowy i zmniejsza uczucie zmęczenia2.
• 20 tabletek musujących o smaku owoców tropikalnych.
Produkt przeznaczony dla osób, które stoją przed wyzwaniami intelektualnymi, 
potrzebującym wsparcia dla swojego organizmu.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie. Suplement diety przeznaczony 
dla osób od 18. roku życia.

Połączenie 8 witamin z grupy B, każda w ilości 240% referencyjnej wartości spożycia.
• Wspomaga układ nerwowy3 i wpływa na sprawność umysłu4.
• 20 tabletek musujących o smaku morelowo-brzoskwiniowym.
Produkt przeznaczony dla studentów i pracowników umysłowych.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie. Suplement diety przeznaczony 
dla osób od 18. roku życia.

8 szt. 3653121 5702071387008 

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

8 szt. 3653021 5702071386995 

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

8 szt. 3653061 5702071386988

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

1 Działanie żeń-szenia.
2 Działanie wynikające z właściwości niacyny, która wpływa na prawidłowy metabolizm energetyczny i funkcje układu nerwowego oraz zmniejsza zmęczenie.
3 Tiamina wpływa na prawidłowy metabolizm energetyczny i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
4 Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłu na prawidłowym poziomie.

VEGAN
FRIENDLY

NIE ZAWIERA
CUKRU

VEGAN
FRIENDLY

NIE ZAWIERA
CUKRU

VEGAN
FRIENDLY

NIE ZAWIERA
CUKRU
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BODYMAX® Tarcza ochronna, 20 tabl. mus.
1 tabletka dostarcza aż 1000 j.m. wit. D.
• Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego1.
• 20 tabletek musujących o smaku owoców leśnych.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych w okresie obniżonej odporności, w okresie 
jesienno-zimowym w celu uzupełnienia diety w witaminę D, w okresie letnim przy 
niedostatecznej ekspozycji na promienie słoneczne.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie. Suplement diety przeznaczony 
dla osób od 18. roku życia.

8 szt. 3744261 5702071386964

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

1 Działanie witaminy D.
2 Głóg przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, a miłorząb japoński, zwany także Ginkgo Biloba, wspiera krążenie obwodowe. Dodatkowo, kwas foliowy pomaga  
w prawidłowej produkcji krwi, a żelazo wpływa na prawidłowy transport tlenu w organizmie oraz produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.
3 Miłorząb japoński pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych oraz zdolności zapamiętywania wraz z upływem lat. Ponadto magnez, niacyna, wit. B6 i B12 wpływają na redukcję zmęczenia,      
wspierają utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych i układu nerwowego.
4 Cynk ma szereg właściwości, które pozytywnie wpływają na organizm. Zalicza się do nich wsparcie prawidłowego działania układu immunologicznego oraz ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

4 szt. 3787641 5702071502388

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

BODYMAX® Od Serca, płyn 750 ml
Suplement diety dostarcza standaryzowany ekstrakt z kwiatostanu głogu, ekstrakt         
z liści miłorzębu japońskiego (Ginko biloba L.), 6 witamin z grupy B oraz 4 minerały.
• Nie zawiera cukrów.
• Naturalny aromat.
• Pyszny wiśniowy smak.
Produkt przeznaczony dla osób, które chcą wesprzeć zdrowie serca2,  
mózgu3 i naturalną odporność organizmu4.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli powyżej 18. roku życia - 50 ml na dobę.

NIE ZAWIERA
CUKRU
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Unikalny suplement diety w formie pysznych, truskawkowych żelek wspierających 
zdrowie. Są one nie tylko słodką przekąską, ale przede wszystkim źródłem ekstraktu  
z drogocennego szafranu dla zachowania wewnętrznej harmonii.
• Zawiera ekstrakt z szafranu, witaminy z grupy B, biotynę oraz jod1.
• Produkt wegański.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych (18+), które chcą zadbać o dobry nastrój     
i równowagę emocjonalną2.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 3 żelki dziennie.

6 szt. 3805521 7070866034252

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

BODYMAX® JOY Happy Star, 60 żelek

BODYMAX® JOY Healthy Star, 60 żelek

• Kompleks witamin i mierałów.
• Bez cukrów.
Produkt polecany dla osób dorosłych (18+), które chcą zadbać o energię3 i odporność4.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 żelka dziennie.

6 szt. 3805621 7070866034221

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

1 Jod przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
2 Szafran pomaga utrzymać pozytywny nastrój i równowagęemocjonalną oraz zachować stan odprężenia. Witaminy B6 i B12 wspierają utrzymanie prawidłowej pracy układu nerwowego i funkcji psychologicznych.
3 Witaminy C, B6, B12, biotyna i jod przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
4 Witaminy A, C, B6, B12, D oraz cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Unikalny suplement diety w formie pysznych, malinowych żelek wspierających 
zdrowie. Każda mała gwiazdka jest źródłem witamin i minerałów, które pomagają 
każdego dnia zatroszczyć się o odporność i energię dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. 
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1 Działanie witaminy D.
2 Bodymisie o smaku coli zawierają wyłącznie naturalny aromat. Bodymisie o owocowych smakach zawierają naturalne aromaty: pomarańczowy i jagodowy.

BODYMAX® Bodymisie o smaku owocowym, 60 żelek

BODYMAX® Bodymisie o smaku coli, 60 żelek

6 szt.

6 szt.

3690861

3690841

7070866031374

7070866031343

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

BLOZ

BLOZ

EAN

EAN

BODYMAX® Bodymisie
Multiwitamina w postaci pysznych żelkowych misiów w dwóch wariantach smakowych: mix owocowy i cola.
• Suplement diety wspomaga utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego1.
• Żelki nie zawierają cukrów, sztucznych barwników, a ich smak uzyskiwany jest przy użyciu naturalnych aromatów2.
Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 3+, młodzieży, która nie lubi spożywać witamin w formie tabletek          
oraz rodziców, którzy chcą mieć jedną multiwitaminę dla całej rodziny.
Zalecana dzienna porcja do spożycia:  Dzieci powyżej 3. roku życia - 1 żelka. Dorośli i dzieci powyżej 11. roku życia - 2 żelki.
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UŁATWIA WYPRÓŻNIANIE1, NIE PODRAŻNIAJĄC JELIT.                 

Suplement diety Colon C został wprowadzony na rynek w 2003 roku jako pierwszy naturalny produkt 
w kategorii preparatów na ułatwienie wypróżniania. Wysokiej jakości preparat szybko zdobył popularność 
i zaczął być dystrybuowany przez apteki. Obecnie marka Colon C to nr 1 wśród preparatów ułatwiających 
wypróżnianie2. Co więcej, aż 98% konsumentów było zadowolonych po jego zastosowaniu3.
• Zawiera unikalne połączenie wysokiej zawartości BŁONNIKA (83%), 2 PROBIOTYKÓW w otoczce LAB2PRO™    

oraz PREBIOTYKU.
• Żywe kultury bakterii kwasu mlekowego posiadają podwójną otoczkę LAB2PRO™, która uwalnia je dopiero w jelicie 

grubym, zwiększając tym samym wielokrotnie ich przeżywalność w miejscu docelowym.
Produkt przeznaczony dla osób, które mają trudności z wypróżnianiem, wynikające ze nieprawidłowej diety, małej 
aktywności fizycznej, czy pogarszającego się wraz z wiekiem metabolizmu.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia - 1 czubata łyżeczka (5g) dwa razy dziennie 
(rano i wieczorem).

COLON C, proszek 100g

6 szt. 6877832 5902046283155

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

6 szt. 6877833 5902046283162

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

COLON C, proszek 200g 

6 szt. 3253272 5902046284718  

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

COLON C, proszek 200 g + 50 g 

1 Działanie łupiny nasiennej babki jajowatej, która reguluje pracę jelit i ułatwia wypróżnianie.
2 IQVIA Poland Pharmascope 12/2021, MAT 07/2021, OTC3: 03C1 © 2022 IQVIA and its affiliates. All rights reserved. 
3 Raport końcowy z kampanii Colon C, Streetcom, czerwiec 2022 r.
4 Raport badanie ankietowe Colon C, Grupa Neoart, lipiec 2022 r.

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

• 99% farmaceutów po testowaniu produktu Colon C odczuło lepszą regulację pracy jelit i większy komfort wypróżniania4.
• 99% farmaceutów poleciłoby suplement diety Colon C konsumentom cierpiącym na trudności z wypróżnianiem, 

bazując na swoich doświadczeniach po testowaniu4.
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C
olon

Litozin

6 szt. 3795561 5702071502470

Opakowanie  
zbiorcze 90+30 kaps. BLOZ EAN

5 szt. 8068471 5702071358237

Opakowanie  
zbiorcze 90 kaps. BLOZ EANDO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

5 szt. 3142241 5702071365051

Opakowanie  
zbiorcze 30 tabl. BLOZ EAN

8 szt. 3142281 5702071504078

Opakowanie  
zbiorcze 30+15 tabl.  BLOZ EAN

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Litozin®  to duńskie suplementy diety na stawy oparte na bioaktywnym kompleksie składników o nazwie Rosenoid®. 
Produkty powstały z myślą o wymagających osobach i ich potrzebach w zakresie regeneracji, ochrony    
i wsparcia stawów. Działanie Litozin® potwierdzone zostało w badaniach naukowych. Dla osiągnięcia pełnego 
efektu produkty Litozin® powinny być stosowane nieprzerwanie, nie krócej niż 2-3 miesiące.

Suplement diety oparty na skoncentrowanej formule zawierający Rosenoid® - 
kompleks składników bioaktywnych zawartych w dzikiej róży i witaminie C. 
• Regeneracja – witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania chrząstki, której struktury mogą się zużywać w procesie ich 
fizjologicznego wykorzystania.

• Ochrona – witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, 
chroniąc przed uszkodzeniem DNA, białka i lipidy w tkankach (także w obrębie stawów).

• Wspomaganie elastyczności – dzika róża pomaga utrzymać zdrowe i elastyczne stawy.
Produkt przeznaczony dla osób dojrzałych 50+: chcących utrzymać na długo sprawność 
stawów, w tym osób z nadwagą prowadzących tryb życia obciążający stawy.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: Dorośli: 3 kapsułki dziennie, można przyjmować 
jednorazowo bądź w dowolnych odstępach w ciągu dnia. Popić wodą.
Najlepiej przyjmować podczas posiłku. 

LITOZIN® Forte, 90+30 kaps. GRATIS

Suplement diety zawierający kolagen typu II – główny typ kolagenu występujący        
w chrząstkach stawowych, Rosenoid® oraz miedź.
• Regeneracja – witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania chrząstki i sprzyja regeneracji chrząstki stawowej.
• Ochrona – miedź i witamina C wspomagają w ochronie komórek przed stresem 

oksydacyjnym. Miedź wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
• Wspomaganie elastyczności – dzika róża pomaga utrzymać zdrowe i elastyczne stawy.
Produkt przeznaczony dla osób: starszych, z nadwagą, uprawiających sport,  
preferujących produkty z kolagenem.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: Dorośli: 1 tabletka. Popić wodą. 
Najlepiej przyjmować podczas posiłku. 

LITOZIN® Kolagen, 30+15 tabl. GRATIS
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Suplementy diety

Biofer® to wyjątkowe preparaty w postaci tabletek doustnych uzupełniających żelazo. Optymalne połączenie 
dwóch form żelaza o wysokiej przyswajalności: hemowego i niehemowego (diglicynian żelaza) z witaminą C. 
Skuteczne i łagodne dla układu pokarmowego rozwiązanie w suplementacji żelazem.

Biofer®, 60 tabl.

Biofer® Folic, 60 tabl. 

5 szt.

5 szt.

8230411

8230511

5702071382690

5702071382706

Opakowanie  
zbiorcze 

Opakowanie  
zbiorcze 

BLOZ

BLOZ

EAN

EAN

Optymalne połączenie dwóch form żelaza o wysokiej przyswajalności: hemowego       
i niehemowego (diglicynian żelaza) z witaminą C.  
• Tabletka Biofer® ma unikalny kształt migdała, który ułatwia połykanie. Została ona 

opracowana we współpracy z Duńskim Instytutem Technologicznym, a jej zalety 
udokumentowano w najnowszych badaniach.

• Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, przez co 
pełni ważną rolę w transporcie tlenu w organizmie, wspomaga również prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

• Witamina C wspomaga wchłanianie żelaza.
Produkt przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób odczuwających 
przemęczenie oraz osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: kobiety w ciąży: 1 tabletka 2 razy dziennie między 
posiłkami. Dorośli - 1 tabletka dziennie między posiłkami.

Optymalne połączenie dwóch form żelaza o wysokiej przyswajalności:          
hemowego i niehemowego (diglicynian żelaza) z witaminą C i kwasem foliowym.  
• Tabletka Biofer® Folic ma unikalny kształt migdała, który ułatwia połykanie. Została 

ona opracowana we współpracy z Duńskim Instytutem Technologicznym, a jej zalety 
udokumentowano w najnowszych badaniach.

• Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, przez co 
pełni ważną rolę w transporcie tlenu w organizmie, wspomaga również w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

• Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi.
• Witamina C wspomaga wchłanianie żelaza.
Produkt przeznaczony dla kobiet planujących ciążę, kobiet w I trymestrze ciąży  
i osób o zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: kobiety w ciąży - 1 tabletka 2 razy dziennie między 
posiłkami. Dorośli - 1 tabletka dziennie między posiłkami.
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Suplementy diety

Suplement diety oparty jest na bogatej i unikalnej kompozycji naturalnych składników aktywnych. Dostarcza 
substancji odżywczych pomagających zachować mocne paznokcie, zdrowe i pięknie wyglądające włosy 
i skórę.
• Bogaty skład zawiera witaminy (A, E, B1, B2, B3, B6, B12, kwas foliowy, biotynę, kwas pantotenowy), minerały (cynk, miedź, 

mangan, selen, molibden, jod) oraz ekstrakty ze skrzypu polnego oraz z zielonej herbaty.
• Biotyna oraz cynk wpływają korzystnie na kondycję włosów i skóry.
• Cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie.
Produkt przeznaczony dla osób chcących poprawić kondycję włosów, skóry i paznokci.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: Dorośli - 1 tabletka, najlepiej po posiłku.

HA-PANTOTEN Optimum, 120 tabl.

6 szt. 8498303 5702071366126

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

HA-PANTOTEN Optimum, 60 tabl.

10 szt. 8498301 5702077808859

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

VEGEVIT Witamina B12, 100 tabl.

Vegevit uzupełnia dietę w witaminę B12 oraz inne witaminy z grupy B zawarte 
w drożdżach piwnych.
• Witamina B12 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego; pomaga           

w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, odpornościowego i produkcji 
czerwonych krwinek; przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Produkt przeznaczony dla osób na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, 
makrobiotycznej.
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.

6 szt. 8558201 5000477038068

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

Suplem
enty diety
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KALMS, 100 tabl.

144 szt. 4398702 5909990014323

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Leki OTC

KALMS tabletki. Skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych: 1 tabletka zawiera: Lupuli 
flos pulvis 45,00 mg, Valerianae extractum hydroalcoholicum sicccum (4:1) 33,75 mg ekstrahent: etanol 45-80% (V/V), 
Gentianae extractum siccum (4:1) 22,50 mg ekstrahent: etanol 50 %(V/V). Zawiera sacharozę. Postać farmaceutyczna: 
tabletki drażowane. Wskazania do stosowania: Lek jest przeznaczony do stosowania w łagodnych objawach napięcia 
nerwowego i jako środek wspomagający sen. Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w wymienionych 
wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Dawkowanie  
i sposób podawania: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: w łagodnych objawach napięcia nerwowego: 
przyjąć dawkę jednorazową 3 tabletki, do 3 razy na dobę. Maksymalnie do 4 razy na dobę. Jako środek 
wspomagający sen: przyjąć dawkę jednorazową 3 tabletki na pół godziny przed planowanym snem. Jeśli to będzie 
niezbędne można przyjąć jeszcze jedną dawkę wieczorem. Dzieci: Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej  
12 lat. Sposób podania: podanie doustne. Czas stosowania: Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie  
podczas systematycznego stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania: Nie należy przekraczać zalecanej dawki. W przypadku poważniejszych zaburzeń (np. nerwice 
wegetatywne, stany neurotyczne) lub gdy stan ulega pogorszeniu, należy zasięgnąć porady lekarza. Leku nie należy 
stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat z uwagi na brak odpowiednich danych. Lek zawiera sacharozę. Pacjenci  
z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub 
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tabletek Kalms. 
Informacja dla diabetyków: Lek może być przyjmowany przez diabetyków. 1 tabletka zawiera 248 mg sacharozy (0,02 jednostki 
chlebowej). Łączenie z syntetycznymi lekami uspokajającymi nie jest zalecane. Lek może osłabiać zdolności prowadzenia 
pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent odczuwa senność, nie powinien prowadzić samochodu ani obsługiwać 
maszyn. Działania niepożądane: Jak wszystkie leki, Kalms może powodować działania niepożądane. Po przyjęciu leku 
mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (np. nudności, skurcze brzucha). Brak danych dotyczących częstości występowania 
tych działań niepożądanych. Podmiot odpowiedzialny: LanesHealth (Ireland) Limited. Suite 7, The Courtyard, Carmanhall 
Road, Sandyford, Dublin 18. D18 NW62, Republika Irlandii. Pozwolenie nr R/0143 wydane przez Ministra Zdrowia. Produkt 
leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Kalms (lek OTC) jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie.

Wskazania do stosowania:
Kalms jest lekiem przeznaczonym do stosowania w łagodnych objawach napięcia nerwowego i jako środek wspomagający sen.
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ESBERITOX® N, 50 tabl.

100 szt. 4397501 5909990013012

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

Leki OTC

Esberitox® N (lek OTC) roślinny lek zawierający wyciąg z ziela żywotnika zachodniego, korzenia jeżówki 
purpurowej i korzenia dzikiego indygo.

Wskazania do stosowania:
• W leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.
• Pobudza naturalne siły obronne organizmu do walki z infekcjami.
• Łagodzi objawy infekcji już w 2. dniu stosowania, ponadto skraca czas trwania infekcji o 2-3 dni1.

ESBERITOX® N, 100 tabl.

100 szt. 4397502 5909990013029

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

1 Henneicke-von Zepelin H.H. et al., Efficacy and safety of a fixed combination phytomedicine in the treatment of the common cold (acute viral respiratory tract infection): results of a randomised, double blind, 
placebo controlled, multicentre study; Current Medical Research and Opinion 1999, Vol. 15, No 3, 214-227.

ESBERITOX® N: to roślinny lek zawierający wyciąg z ziela żywotnika zachodniego, korzenia jeżówki purpurowej i korzenia 
dzikiego indygo. Skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych: Extractum spissum ex:(Baptisiae 
tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba). Tabletka zawiera 0,215 ml wyciągu (1:11) 
odpowiadającego: Baptisiae tinctoriae radice 10 mg, Echinaceae purpureae radice 7,5 mg, Thujae occidentalis herba 
2 mg. Zawiera laktozę i sacharozę. Postać farmaceutyczna: tabletki. Wskazania do stosowania: produkt leczniczy 
roślinny stosowany w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg. 
Dawkowanie i sposób podawania: doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki. Dzieci od 
6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki. Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletce. Sposób podawania: Lek 
Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą. W przypadku 
podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć 
tabletkę, zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu. Możliwe jest również ssanie tabletek. Leczenie 
powinno być rozpoczęte możliwie szybko po wystąpieniu objawów i kontynuowane do czasu ich ustąpienia, nie dłużej 
jednak niż 10 dni. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
lub rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae (np. rumianek, arnika); postępujące choroby ogólnoustrojowe, takie jak: 
gruźlica, białaczka, zarażenie wirusem HIV, AIDS, kolagenoza, stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne; 
immunosupresja (po terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego); dzieci poniżej 4 roku 
życia. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Jeśli objawy nasilają się lub utrzymują dłużej 
niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące wydzieliny, należy skontaktować się  
z lekarzem. Dzieci i młodzież: Nie zaleca się stosowania produktów zawierających jeżówkę u dzieci do 12 roku życia. Pomimo, 
iż produkt zawiera jeżówkę, uwzględniając dane własne dla tego produktu dopuszcza się jego stosowanie u dzieci poniżej 
12 lat, należy jednak zachować szczególną ostrożność. Substancje pomocnicze: Lek zawiera laktozę i sacharozę. Pacjenci 
z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) 
lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tabletek Esberitox 
N. Działania niepożądane: Jak wszystkie leki, Esberitox N może powodować działania niepożądane. Podczas stosowania 
może wystąpić reakcja nadwrażliwości. Podczas stosowania produktów zawierających w swoim składzie jeżówkę (Echinacea) 
obserwowano przypadki wysypki skórnej, świądu, pojedyncze przypadki opuchlizny twarzy, skrócenia oddechu, zawrotów 
głowy i obniżenia ciśnienia krwi. U szczególnie wrażliwych pacjentów nie jest wykluczone wystąpienie szoku anafilaktycznego. 
Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, wymioty, biegunka). Brak danych dotyczących częstości występowania 
tych działań niepożądanych. Podmiot odpowiedzialny: Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 35 38259 
Salzgitter, Niemcy. Pozwolenie nr R/0130 wydane przez Ministra Zdrowia. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Leki O
TC
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Leki OTC

Olbas Oil® (lek OTC) to produkt w postaci płynu do sporządzania inhalacji parowej. Łagodzi objawy towarzyszące 
nieżytom górnych dróg oddechowych. Zawiera olejki eteryczne, które ulatniając się, docierają do błony śluzowej 
nosa, wpływając na upłynnienie wydzieliny w nosie i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej, a tym samym ułatwiają 
oddychanie. Stosowany zewnętrznie na skórę łagodzi bóle mięśniowe i reumatyczne. 

Wskazania do stosowania:
• Inhalacje: katar występujący w czasie przeziębień, pomocniczo w chorobach zatok przynosowych.
• Zewnętrznie: bóle reumatyczne i mięśniowe.

OLBAS OIL, olejek 28 ml

12 szt. 4399002 5909990045921

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

OLBAS OIL, olejek 10 ml

10 szt. 4399001 5909990045914

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

Olbas Oil, płyn do sporządzania inhalacji parowej. Skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji 
czynnych: 100 g produktu zawiera: Cajeputi oleum 18,50 g, Caryophylli floris aetheroleum 0,10 g, Eucalypti 
aetheroleum 35,45 g, Iuniperi aetheroleum 2,70 g, Menthae arvensis aetheroleum 35,45 g, Methylis salicylas  
3,70 g, Levomentholum 4,10 g. Postać farmaceutyczna: płyn. Wskazania do stosowania: Inhalacje: katar 
występujący w czasie przeziębień, pomocniczo w chorobach zatok przynosowych. Zewnętrznie: bóle reumatyczne  
i mięśniowe. Dawkowanie i sposób podawania: Inhalacje: dorośli, młodzież i dzieci powyżej 7 lat: skropić 2-3 kroplami 
chusteczkę do nosa lub  wdychać ulatniające się opary. Efekt parowania można wzmocnić dodając kilka kropli olejku 
do kubka z ciepłą (nie gorącą) wodą. Dzieci od 3 do 7 lat: skropić 2 –3  kroplami chusteczkę do nosa, podać do 
wdychania z niewielkiej odległości. W celu zastosowania podczas snu skropić fragment tkaniny 2 - 3 kroplami olejku 
i umieścić w pobliżu dziecka lub skropić 2-3 kroplami olejku poszewkę kołdry. Zewnętrznie: dorośli: w bólach reumatycznych  
i mięśniowych wcierać niewielką ilość olejku w bolące miejsca do 3 razy dziennie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancje czynne. Nie stosować u osób z chorobami alergicznymi układu oddechowego. Nie stosować u chorych 
z astmą. Nie należy stosować zewnętrznie u chorych na atopowe zapalenie skóry. Nie stosować na uszkodzoną 
skórę. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.  
Nie stosować w postaci inhalacji parowej u dzieci poniżej 7 lat. Nie należy aplikować preparatu w okolicy twarzy dzieci. 
Jeśli wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować  
w okresie ciąży i karmienia piersią.  Działania niepożądane: nie są znane. Podmiot odpowiedzialny: LanesHealth (Ireland) 
Limited. Suite 7, The Courtyard, Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18. D18 NW62, Republika Irlandii. Pozwolenie 
nr R/0459 wydane przez Ministra Zdrowia. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 
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Leki OTC

REMIFEMIN, 100 tabl.

100 szt. 4851603 5909990908530

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

REMIFEMIN, 60 tabl.

50 szt. 4851602 5909990908523

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

REMIFEMIN®, 0,018 - 0,026 ml wyciągu z pluskwicy groniastej, tabletki, lek w postaci tabletek przeznaczony dla kobiet  
w okresie menopauzy. Skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych: 1 tabletka zawiera: Cimicifugae 
racemosae rhizomae extractum fluidum (0,78–1,14 : 1), isopropanolicum 40% (V/V) 0,018–0,026 ml. Zawiera cellaktozę: 
(celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna). Postać farmaceutyczna: tabletki. Wskazania do stosowania: Dolegliwości 
okresu przekwitania takie jak: przypływy uczucia gorąca i nadmierne pocenie się. Dawkowanie i sposób podawania: Dorosłe 
kobiety: 2 razy dziennie po jednej tabletce (jedna tabletka rano i jedna wieczorem). Pierwsze terapeutyczne efekty działania 
można zaobserwować po dwóch tygodniach leczenia. Nie zaleca się stosowania produktu dłużej niż 6 miesięcy bez porady 
lekarza. Lek nie ma zastosowania u mężczyzn. Dzieci i młodzież: nie ma zastosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. 
Sposób stosowania: tabletki połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Należy zachować ostrożność przy stosowaniu u osób ze stwierdzonymi chorobami wątroby. W przypadku 
pojawienia się objawów sugerujących uszkodzenie wątroby (zmęczenie, utrata apetytu, zżółknięcie skóry i oczu, 
silny ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, ciemne zabarwienie moczu) należy zaprzestać przyjmowania leku 
i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Jeżeli podczas stosowania leku wystąpi krwawienie z dróg rodnych lub inne 
niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Produkt nie powinien być stosowany jednocześnie 
z estrogenami, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Pacjentki, które były leczone lub są w trakcie leczenia nowotworu piersi lub 
innych nowotworów zależnych od hormonów, nie powinny stosować leku bez zalecenia lekarza. Lek zawiera laktozę.  
Lek nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy 
(typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Podczas stosowania leku mogą 
wystąpić: Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka), skórne 
reakcje alergiczne (pokrzywka, swędzenie, wysypka), obrzęk twarzy i obrzęki obwodowe, przyrost masy ciała. Częstość nie jest 
znana (nie można określić na podstawie dostępnych danych): odnotowano przypadki hepatotoksyczności (w tym zapalenie 
wątroby, żółtaczka, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych) produktów zawierających pluskwicę (Cimicifuga). Podmiot 
odpowiedzialny: Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 35 38259 Salzgitter, Niemcy. Pozwolenie nr 9085 
wydane przez Ministra Zdrowia. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Remifemin®  (lek OTC) to lek łagodzący objawy menopauzy zawierający substancję czynną pochodzenia 
naturalnego – wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej. To idealne rozwiązanie dla kobiet, które nie chcą lub nie mogą 
stosować terapii hormonalnej.
Remifemin® łagodzi dolegliwości występujące w okresie menopauzy: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się.
Nie zawiera hormonów.

Wskazania do stosowania: 
• Dolegliwości okresu przekwitania takie jak: przypływy uczucia gorąca i nadmierne pocenie się.
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Specjalistyczny olejek do pielęgnacji skóry Bio-Oil® to wyjątkowy produkt, obecny na rynku od ponad 
30 lat. Został stworzony z myślą o skórze wymagającej specjalistycznej pielęgnacji i troski. Olejek niweluje 
rozstępy i blizny różnego pochodzenia, zmniejsza przebarwienia i przywraca skórze jednolity koloryt, 
nawilża, zabezpiecza przed skutkami jej przedwczesnego starzenia. Skład Olejku Bio-Oil® to starannie 
wyselekcjonowane olejki, witaminy oraz unikalny składnik: PurCellin Oil™, który zmiękcza i wygładza skórę. 
To on sprawia, że Olejek Bio-Oil® szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustej warstwy. Olejek jest 
bardzo wydajny i łatwo się rozprowadza, dzięki czemu wystarczy niewielka ilość, by skutecznie i dogłębnie 
nawilżyć partię skóry, która wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Idealnie nadaje się do pielęgnacji zarówno ciała, 
jak i twarzy. Jego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi, a poprawa wyglądu skóry 
widoczna jest już po 2 tygodniach stosowania.
• Olejek nr 1 w Polsce na blizny i rozstępy1.
• Jego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych2.
• Opatentowana formuła PurCellin Oil™.
• Składniki aktywne: olejek lawendowy, rozmarynowy, rumiankowy i z nagietka, witaminy A oraz E.
• Do wszystkich typów skóry.

Produkt przeznaczony dla osób, które chcą poprawić stan swojej skóry z różnego pochodzenia bliznami, 
rozstępami, nierównomiernym kolorytem skóry, brakiem jędrności i suchością skóry.

BIO-OIL® Olejek Specjalistyczny, 60 ml

6 szt. 9056009 6001159111580

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

BIO-OIL® Olejek Specjalistyczny, 125 ml

6 szt. 7053331 6001159111597

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

BIO-OIL® Olejek Specjalistyczny, 200 ml 

6 szt. 7056707 6001159111603

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

1 Bio-Oil nr 1 na blizny i rozstępy w Polsce. Źródło: IQVIA Poland Pharmascope 12/2020, 82F2 FIRMING&A-STRETCH PRODS, Value (PLN), MAT 12/2020 (c) 2021 IQVIA and its affiliates. All rights reserved.                                                   
2 ProDERM, 2010, Thomas J. Stephens & Associates, 2011.
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BIO-OIL® Olejek Naturalny, 60 ml

6 szt. 7083090 6001159127086

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

BIO-OIL® Olejek Naturalny, 125 ml

6 szt. 7083084 6001159127093

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

BIO-OIL® Olejek Naturalny, 200 ml

6 szt. 7083083 6001159127109

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

Bio-Oil® Naturalny olejek do pielęgnacji skóry wrażliwej z rozstępami i bliznami pomaga poprawić wygląd  
zarówno nowych, jak i już istniejących blizn i rozstępów. Zmniejsza możliwość wystąpienia rozstępów w trakcie 
ciąży, okresów szybkiego wzrostu, wahań wagi. Niweluje nierównomierny koloryt skóry u osób z jasną i ciemną 
karnacją, a także wygładza skórę z oznakami starzenia się i ze zmarszczkami, zarówno na twarzy, jak i na ciele. 
Pomaga utrzymać nawilżenie skóry. 
• Olejek stworzony w 100% z naturalnych składników.
• Kompozycja 14 roślinnych, naturalnych olejków: sojowy, z nasion chia, ze słonecznika, lawendowy, z nasion krokosza, 

różany, jojoba, z nasion Inca inchi, z pestek granatu, z kiełków pszenicy, rumiankowy, z nagietka, z paczuli, Bisabolol.
• 100% produkt wegański.
• Bez kompozycji zapachowej.
Produkt przeznaczony dla osób ze skórą wrażliwą, które chcą poprawić stan swojej skóry z różnego pochodzenia 
bliznami, rozstępami, nierównomiernym kolorytem skóry, brakiem jędrności i suchością skóry.

B
io-O

il
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Perspirex, poprzednio dostępny pod nazwą Etiaxil, to wysoce skuteczny antyperspirant z silnie działającą 
formułą, która zapewnia długotrwały efekt działania. Produkt posiada unikalny skład, którego skuteczność została 
potwierdzona w badaniach klinicznych. Chroni przed nieprzyjemnym zapachem i poceniem nawet  do 5 dni. 
Dodatkowo utrzymuje skórę suchą, zapewniając uczucie świeżości i komfortu przez cały dzień. Dla uzyskania 
pożądanego efektu i bezpieczeństwa konieczne jest prawidłowe stosowanie i dobranie odpowiedniego wariantu 
dla potrzeb i rodzaju skóry. Produkt należy stosować wieczorem na nieuszkodzoną, całkowicie suchą skórę. 
Nie ma potrzeby ponownego stosowania rano. Dostępny w 3 wariantach: Comfort, Original i Strong. Warianty 
Comfort oraz Original zawierają system ochrony i pielęgnacji skóry Active (Apx), którego innowacyjna formuła 
redukuje podrażnienia często występujące przy stosowaniu extra efektywnych antyperspirantów. 

PERSPIREX Original, roll-on 20 ml 
• Skuteczność działania: 3-5 dni.
• Rekomendowany dla skóry normalnej.
• Rekomendowany przy średniej i wysokiej potliwości.
• Unikalna formuła zawierająca system ochrony skóry i chlorek glinu w alkoholowej bazie.
• Wysoka skuteczność i dobra tolerancja skórna potwierdzona badaniami klinicznymi.
Produkt przeznaczony dla osób, które szukają długotrwałej i skutecznej ochrony przed poceniem 
się i nieprzyjemnym zapachem. Do regularnego i okazjonalnego stosowania.

6 szt. 7085434 5701943100912

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

PERSPIREX Comfort, roll-on 20 ml 
• Skuteczność działania: 2-3 dni.
• Rekomendowany dla skóry delikatnej i wrażliwej.
• Rekomendowany przy umiarkowanej potliwości.
• Delikatna formuła, bez alkoholu, na bazie wody i chlorku glinu z systemem ochrony skóry.
• Wysoka skuteczność i dobra tolerancja skórna potwierdzona badaniami klinicznymi. 
Produkt przeznaczony dla osób, które szukają długotrwałej i skutecznej ochrony przed poceniem 
się i nieprzyjemnym zapachem. Do regularnego i okazjonalnego stosowania.

6 szt. 7085334 5701943100929

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN

PERSPIREX Strong, roll-on 20 ml 
• Skuteczność działania: do 5 dni.
• Przeznaczony dla skóry normalnej.
• Rekomendowany przy stałej, uporczywej potliwości.
• Unikalna, silnie działająca formuła, najwyższe stężenie chlorku glinu w alkoholowej bazie.
• Silne działanie przy wysokiej potliwości potwierdzone badaniami klinicznymi.
Produkt przeznaczony dla osób zmagających się z nadmiernym i chronicznym poceniem     
oraz dla tych, które szukają długotrwałej i skutecznej ochrony przed poceniem się i nieprzyjemnym 
zapachem. 

6 szt. 7085335 5701943100936

Opakowanie  
zbiorcze BLOZ EAN
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Lista produktów

Perspirex

MÖLLER'S MÖLLER’S Mój Pierwszy Tran Norweski, płyn 250 ml   12 3592221 7070866027612
 MÖLLER’S Tran Norweski Gold, płyn 250 ml     2 3387721 7070866024383
 MÖLLER’S Tran Norweski Cytrynowy, płyn 250 ml   12  8064702 7070866024321
 MÖLLER’S Tran Norweski Owocowy, płyn 250 ml     2 6393952 7070866024352
 MÖLLER’S Tran Norweski Jabłkowy, płyn 250 ml   12 3592261 7070866028756
 MÖLLER’S Tran Norweski Naturalny, płyn 250 ml   12 3097322 7070866024291
 MÖLLER’S Forte, 60 kaps.   12 8748601 7070866008659
 MÖLLER’S Forte, 112 kaps.   12 8755901 7070866008628
 MÖLLER’S Complex (Odporność), 60 kaps.     8 3686121 5702071389361
 MÖLLER’S Complex Eye (Zdrowy Wzrok), 60 kaps.     8 3776741 5702071501893
 MÖLLER’S Complex Brain (Sprawny Mózg), 60 kaps.     8 3776761 5702071501909
 MÖLLER’S Complex Heart (Zdrowe Serce), 60 kaps.     8 3908861 5702071503828
 MÖLLER’S Serce, 60 kaps.     8 8932101 7070866010614
 MÖLLER’S Omega-3 Rybki owocowe, 36 żelek     8 3487041 7070866026110
 MÖLLER’S Omega-3 Rybki pomarańczowo-cytrynowe, 36 żelek     8 8989641 7070866026080
 MÖLLER’S Omega-3 Rybki malinowe, 36 żelek     8 8989631 7070866026141
 MÖLLER’S Omega-3 Rybki jabłkowe, 36 żelek     8 3803641 7070866033972

BODYMAX® BODYMAX® Active, 30 tabl.     8 3794241 5702071502449
 BODYMAX® Active, 60 tabl.     8 3794251 5702071502340
 BODYMAX® Active, 60 + 20 tabl. GRATIS     8 3770841 5702071501480
 BODYMAX® Plus, 30 tabl.     8 3213251 5702071502463
 BODYMAX® Plus, 60 tabl.     8 8220331 5702071502333
 BODYMAX® Plus, 60 + 20 tabl. GRATIS     8 3770861 5702071501503
 BODYMAX® Plus, 200 tabl.     8 8220304 5702071502364
 BODYMAX® Vital 50 +, 30 tabl.     8 3771481 5702071502456
 BODYMAX® Vital 50 +, 60 tabl.      8 3771471 5702071502319
 BODYMAX® Vital 50 +, 60 + 20 tabl. GRATIS     8 3771421 5702071501510
 BODYMAX® Przypływ energii, 20 tabl. mus.     8 3653121 5702071387008 
 BODYMAX® Świeży umysł, 20 tabl. mus.     8 3653021 5702071386995 
 BODYMAX® Pełna koncetracja, 20 tabl. mus.     8 3653061 5702071386988
 BODYMAX® Tarcza ochronna, 20 tabl. mus.     8 3744261 5702071386964
 BODYMAX® Od Serca, płyn 750 ml     4 3787641 5702071502388
 BODYMAX® JOY Happy Star, 60 żelek     6 3805521 7070866034252
 BODYMAX® JOY Healthy Star, 60 żelek     6 3805621 7070866034221
 BODYMAX® Bodymisie o smaku owocowym, 60 żelek     6 3690861 7070866031374
 BODYMAX® Bodymisie o smaku coli, 60 żelek     6 3690841 7070866031343

COLON COLON C, 100 g     6 6877832 5902046283155
 COLON C, 200 g     6 6877833 5902046283162
 COLON C, 200 + 50 g GRATIS     6 3253272 5902046284718

LITOZIN® LITOZIN® Forte, 90 + 30 kaps.     6 3795561 5702071502470
 LITOZIN® Forte, 90 kaps.     5 8068471 5702071358237
 LITOZIN® Kolagen, 30 + 15 tabl.     8 3142281 5702071504078
 LITOZIN® Kolagen, 30 tabl.     5 3142241 5702071365051
    
BIOFER® BIOFER®, 60 tabl.     5 8230411 5702071382690
 BIOFER® Folic, 60 tabl.      5 8230511 5702071382706
    
HA-PANTOTEN HA-PANTOTEN Optimum, 60 tabl.   10 8498301 5702077808859
 HA-PANTOTEN Optimum, 120 tabl.     6 8498303 5702071366126

VEGEVIT VEGEVIT Witamina B12, 100 tabl.     6 8558201 5000477038068
    
KALMS KALMS, 100 tabl. 144 4398702 5909990014323
    
ESBERITOX® ESBERITOX® N, 50 tabl. 100 4397501 5909990013012
 ESBERITOX® N, 100 tabl. 100 4397502 5909990013029
    
OLBAS® OLBAS OIL®, olejek 10 ml   12 4399001 5909990045914
 OLBAS OIL®, olejek 28 ml   12 4399002 5909990045921

REMIFEMIN® REMIFEMIN®, 60 tabl   50 4851602 5909990908523
 REMIFEMIN®, 100 tabl. 100 4851603 5909990908530
    
BIO-OIL® BIO OIL® Olejek Specjalistyczny, 60 ml     6 9056009 6001159111580
 BIO OIL® Olejek Specjalistyczny, 125 ml     6  7053331 6001159111597
 BIO OIL® Olejek Specjalistyczny, 200 ml      6 7056707 6001159111603
 BIO OIL® Olejek Naturalny, 60 ml     6 7083090 6001159127086
 BIO OIL® Olejek Naturalny, 125 ml     6 7083084 6001159127093
 BIO OIL® Olejek Naturalny, 200 ml     6  7083083 6001159127109
    
PERSPIREX PERSPIREX Comfort, roll-on 20 ml      6  7085334 5701943100929
 PERSPIREX Original, roll-on 20 ml      6 7085434 5701943100912
 PERSPIREX Strong, roll-on 20 ml      6 7085335 5701943100936

Marka Nazwa produktu BLOZ
apteczny

EANOpakowanie
zbiorcze 
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Akademia Orkla to miejsce spotkań farmaceutów oraz pielęgniarek i położnych. To dostęp do sprawdzonej, 
rzetelnej i najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie produktów OTC, suplementów diety i kosmetyków.  
Informacje o wymienionych produktach prezentowane są zawsze w szerokim aspekcie oraz uwzględniają 
konkretne wskazania w zakresie ich stosowania.

Farmaceuta jest dla pacjenta doradcą i konsultantem. Pielęgniarki i Położne to filar systemu podstawowej 
opieki zdrowotnej. Profesje te wymagają nieustannego poszerzania swoich kwalifikacji, aby nadążyć za 
zmieniającymi się warunkami i oczekiwaniami oraz być na bieżąco z aktualnym rozwojem nauki w dziedzinie 
zdrowia, zarówno w zakresie środków stosowanych w lecznictwie pacjentów jak i profilatyki i zdrowego stylu 
życia.

Rozumiejąc te wymagania stworzyliśmy Akademię Orkla. Akademia to nie tylko szeroki zakres wiedzy, to przede 
wszystkim wiedza oparta o naukę – sprawdzona i zweryfikowana. Wiemy, jak cenny jest czas dla każdego 
farmaceuty oraz pielęgniarek i położnych, dlatego Akademia Orkla dostępna jest 24h na dobę przez 7 dni 
w tygodniu – można korzystać z jej zasobów w dowolnym momencie.

W ramach Akademii tworzymy i udostępniamy dla farmaceutów certyfikowane szkolenia na punkty twarde 
i miękkie oraz szkolenia produktowe. Dla Pielęgniarek i Położnych dostępne są szkolenia produktowe, 
aktywności pozwalające poszerzać wiedzę oraz aktywności specjalnie przygotowane dla tej grupy zawodowej. 
Oprócz materiałów szkoleniowych przygotowaliśmy również konkursy i zabawy w których może wziąć udział 
każdy zarejestrowany uczestnik Akademii. Cała oferta – szkolenia, webinaria, konkursy – jest całkowicie 
darmowa. To także jedyne miejsce w którym można uzyskać tak kompletną wiedzę o produktach Möller’s, 
Bodymax, Colon, Esberitox, Remifemin, Olbas, Bio-oil, Salvequick, Perspirex.

Słowo Akademia zobowiązuje, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić jak najwyższą wartość 
merytoryczną platformy. Wykładowcy Akademii są rekomendowani przez Gdański Uniwersytet Medyczny, 
a certyfikowane punkty dla farmaceutów są honorowane przez Okręgowe Izby Aptekarskie.

www.akademiaorkla.pl

Zeskanuj kod  
aparatem w swoim  

smartfonie:

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Zapraszamy 
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i położnych
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•  Udział w szkoleniach jest bezpłatny.  

•   Certyfikowane punkty honorowane przez Okręgowe Izby 
Aptekarskie.  

•  Wykładowcy rekomendowani przez Gdański Uniwersytet 
Medyczny. 

•  Szkolenia dostępne także dla techników farmacji.

•  Dostęp do platformy 24h/dobę.

Akademia Orkla to miejsce spotkań dla każdego farmaceuty,  
który chce mieć dostęp do sprawdzonej, rzetelnej i najbardziej  
aktualnej wiedzy w zakresie produktów OTC i suplementów diety.

www.akademiaorkla.plhttps://www.facebook.com/AkademiaOrklahttps://www.facebook.com/AkademiaOrkla
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NIP 5210523942
Regon 010842719
Nr KRS: 0000029528
BDO 000009488

Orkla Care S.A. 
ul. Fabryczna 5a
00-446 Warszawa
Tel: 22 358 13 00
E-mail: office@orklacare.pl


