
KAŠEĽ
ERDOMED®* 225mg

20 vreciek
ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných aj dolných 
dýchacích ciest. NOVINKA - ERDOMED® 225mg, 20 vreciek je 

odteraz dostupný bez lekárskeho predpisu, s novou pomarančovou 
príchuťou. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. 

Liek obsahuje erdosteín | Liek na vnútorné použitie

VITAMÍNY
LIVSANE

Horúce lesné ovocie
10 vreciek

Pomáha pri zahriatí ako horúci nápoj v zime, rovnako ako osviežuje formou 
studeného nápoja v lete. S lahodnou malinovo-brusnicovou príchuťou.
Výhodne tiež horúce nápoje pre dospelých v príchutiach citrón, čierna 

baza, zázvor + med + citrón

Výživový doplnok

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene*, gél

100 g
Diclobene - keď je rýchlosť a sila dôležitá - chladivý gél 

s diklofenakom - pre rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov.

Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku | Liek na vonkajšie použitie

KAŠEĽ
ERDOMED®* 225mg

16,85 €
14,65 €

KOLAGÉN
Colaf it 60 kociek

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko 
prehltnuteľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania - 
stačí len 1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok.

Výživový doplnok

MINERÁLY
Zinkorot®* 50 tabliet

Prechladnutie je najčastejšie ochorenie horných dýchacích ciest. 
Zinkorot® je jediný voľnopredajný liek obsahujúci zinkum orotát. Zinok 

má overený účinok v liečbe bežného prechladnutia. 

Liek obsahuje dihydrát zinkumorotátu | Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ CHRBTA
Milgamma® N* 100 kapsúl

Milgamma® N obsahuje vysoké dávky vitamínov B1 (benfotiamín), B6 
a B12, ktoré podporujú regeneráciu poškodených nervov, čím pomáha 

riešiť príčinu bolesti chrbta.

Liek na vnútorné použitie

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

8,95 €
6,99 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

25,00 €
20,20 €

7,15 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene*, gél

100 g

LOKÁLNA BOLESŤ

6,20 €
4,45 €

44,50 €/kg

POZNÁTEZ TV REKLAMY

PRI KÚPE 2KS
ZÍSKAVATE VIANOČNÚ

KRABIČKU AKO DARČEK.

VITAMÍNY
LIVSANE

POZNÁTEZ TV REKLAMY

2,59 €
2,19 €

16,85 €
14,65 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

8,95 €
6,99 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

25,00 €
20,20 €

POSILNITE IMUNITU

s rodinným lekárnikom PARTNER

november 2019

*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH. | Akcia platí od 1.11.2019 do 30.11.2019 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik www.partner.sk



CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX* Horúci nápoj

Citrón, 14 vreciek
Horúci nápoj pre rýchlu úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia. 
Kombinácia 3 účinných látok odstraňuje bolesti hlavy, svalov a kĺbov, 
bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos. Výhodne tiež COLDREX Horúci 

nápoj Citrón,  10vreciek za 7,15 € a COLDREX Grip plus KAŠEĽ príchuť 
citrón a mentol, 10 vreciek za 7,60 € .

Liek na vnútorné použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
Grippostad* horúci nápoj

600 mg, 10 vreciek
Grippostad sa používa na liečbu príznakov chrípky a pri prechladnutí.

Zmierňujú bolesť a znižujú horúčku.
Výhodne tiež Grippostad C 200mg, 20 tabliet za 4,65€.

Liek obsahuje paracetamol | Liek na vnútorné použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

horúci nápoj pomaranč a zázvor
500 mg/10 mg, 12 vreciek

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: horúčka, upchatý nos, bolesť 
hlavy, bolesť hrdla. Zľava  platí aj na príchute PARALEN® GRIP horúci nápoj citrón 

650 mg/10 mg, PARALEN® GRIP horúci nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg, 
PARALEN® GRIP horúci nápoj Novum 500 mg/10 mg

Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ HRDLA 
Dorithricin®*

20 tvrdých pastiliek
Jediné lokálne voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na trhu. 

Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči 
zapálené hrdlo. Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Liek na orálne použitie

POSILNENIE IMUNITY
CELASKON® 500 mg*

červený pomaranč, 30 šumivých tabliet
Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. 

Užíva sa pri zvýšenej potrebe vitamínu C počas dospievania, v tehotenstve, 
starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných ochoreniach, po 

úrazoch, u fajčiarov.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú | Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ HRDLA
Strepfen* Sprej

8,75 mg 
Sprej na úľavu bolesti hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 6 

hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia.
Výhodne celý rad Strepfen produktov.

Liek obsahuje flurbiprofén | Liek na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA 
hydro pastilky

20 pastiliek
Účinné a zároveň šetrné k Vášmu hrdlu! Zmierňujú bolesť, 

škriabanie v hrdle, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ. Vhodné pre 
namáhané hlasivky a suché sliznice hrdla. Príjemná chuť. 

Zdravotnícka pomôcka

BOLESŤ HRDLA U DETÍ
Junior-angin

pastilky pre deti s jahodovou príchuťou 24 ks
+ darček detské tetovanie

Expert na bolesť  v hrdle u detí teraz s darčekom !  • uľavuje od 
bolesti v hrdle • upokojuje podráždené sliznice • vo forme 

jahodových pastiliek pre deti od 4 rokov
Výhodne tiež Junior-angin sirup a lízanky.

Zdravotnícka pomôcka

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

horúci nápoj pomaranč a zázvor

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

8,00 €
6,95 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX* Horúci nápoj

Citrón, 14 vreciek
 Horúci nápoj

Citrón, 14 vreciek
 Horúci nápoj

9,40 €
7,75 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
Grippostad* horúci nápoj

5,80 €
5,00 €

POSILNENIE IMUNITY
CELASKON® 500 mg*

červený pomaranč, 30 šumivých tabliet
 500 mg

červený pomaranč, 30 šumivých tabliet
 500 mg

5,75 €
5,00 €

7,50 €
6,85 €

BOLESŤ HRDLA
Strepfen* Sprej

8,75 mg 

BOLESŤ HRDLA

8,10 €
6,90 €

BOLESŤ HRDLA 
hydro pastilky

6,50 €
5,70 €

BOLESŤ HRDLA U DETÍ
Junior-angin

pastilky pre deti s jahodovou príchuťou 24 ks
Junior-angin

pastilky pre deti s jahodovou príchuťou 24 ks
Junior-angin

7,75 €
6,75 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
TANTUMGRIP* 600 mg/10 mg prášok

s citrónovou príchuťou, 10 vreciek
+ TANTUM® NATURA Lemon & Honey,

15 gumených pastiliek  za 0,01€
TANTUMGRIP prináša účinnú úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú 

zvýšená teplota, bolesť hlavy, upchatý nos a bolesť hrdla. Výhodne tiež TANTUMGRIP 
600 mg/10 mg prášok s pomarančovou príchuťou, 10 vreciek + TANTUM® NATURA 

Orange & Honey, 15 gumených pastiliek za 0,01€.

TANTUMGRIP sú lieky na vnútorné použitie. | TANTUM® NATURA sú výživové doplnky.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
600 mg/10 mg prášok

6,90 €

TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok
CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

TANTUMGRIP* 600 mg/10 mg prášok

0,01 €

BOLESŤ HRDLA U DETÍ

*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH. /vasrodinnylekarnik



NÁDCHA
MAR rhino* 0,1% a 0,05%

nosový sprej 15 ml
Mar® rhino je nosový sprej na liečbu nádchy, sprevádzanú opuchom 
sliznice. Obsahuje xylometazolín, ktorá zníži opuch sliznice a morskú 

vodu, ktorá ju chráni a odraňuje z jej povrchu alergény.

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid | Liek na použitie do nosa

NÁDCHA
Sinulan forte express

nosový sprej 15 ml
Rad vysoko kvalitných zdravotníckych pomôcok  a výživových 

doplnkov Sinulan poskytuje veľmi efektívnu starostlivosť o dýchacie 
cesty a nosovú dutinu. Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Sinulan.

Zdravotnícka pomôcka

NÁDCHA U DETÍ
Stérimar™

baby
Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, ktorá potláča rast 

baktérií a pôsobí protizápalovo. Pre deti od 3 mesiacov do 3 rokov. 
100%-ný prírodný, bez konzervačných látok.

Zdravotnícka pomôcka

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
ASPIRIN-C*

20 šumivých tabliet
Aspirin®-C: Pri zápalových ochoreniach, nachladnutí, alebo chrípke. Uľavuje 
od bolesti v krku, bolesti svalov, kĺbov a chrbta. Zmierňuje horúčku. Výhodne 

tiež ASPIRIN-C 10 šumivých tabliet za 4,30 €.

Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ A ZÁPAL
Ibalgin® 400*

48 tabliet
Ružový Ibalgin je len jeden. Bolesť hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, 

menštruačné bolesti. Horúčka pri chrípkových ochoreniach. Protizápalový 
účinok. Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ
PROSPAN* sirup

100 ml
Rastlinný liek proti kašľu. Uvoľňuje hlien v dýchacích cestách  a uľahčuje 

vykašliavanie.  V akcii tiež: PROSPAN® sirup 200ml za 6,50 €. 

Liek obsahuje suchý extrakt z listov brečtana | Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ
Stoptussin®*

50ml
Stoptussin® - správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam - na 
začiatku tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, 

riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.
Výhodne aj Stoptussin® sirup, 180ml za 5,00 €. 

Liek na vnútorné použitie

NÁDCHA
Sinulan forte express

nosový sprej 15 ml
Sinulan forte express

nosový sprej 15 ml
Sinulan forte express

NÁDCHA

6,65 €
5,60 €

MAR rhino* 0,1% a 0,05%
nosový sprej 15 ml

NÁDCHA

3,65 €
3,20 €3,65 €

3,20 €

NÁDCHA U DETÍ
Stérimar™

baby

10,40 €
9,10 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
ASPIRIN-C*

8,00 €
6,95 €

L.SK.MKT.CC.03.2018.0690

5,10 €
4,40 €

KAŠEĽ

5,75 €
5,00 €

KAŠEĽ
PROSPAN* sirup

100 ml

KAŠEĽ

6,80 €
6,00 €

60,00 €/l

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Vibovit®+ Abeceda

50ks
Vibovit®+ Abeceda 50ks - želé multivitamíny pre deti v tvare 

písmen s vynikajúcou ovocnou chuťou a komplexom 10 
vitamínov a minerálnych látok pre podporu ich imunity.

Výživový doplnok

BOLESŤ
BRUFEN* 400 mg

30 tabliet
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. Ibuprofen sa 
rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. V zľave aj BRUFEN 

400mg, 50 tabliet za 3,95 €.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ
BRUFEN* 400 mg

30 tabliet
 400 mg

30 tabliet
 400 mg

BOLESŤ

4,05 €
3,15 €

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Vibovit®+ Abeceda

50ks

8,65 €
7,50 €

Akcia platí od 1.11.2019 do 30.11.2019 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



ÚNAVA, VYČERPANIE, STRES
Acutil®

30 kapsúl
Acutil® vďaka svojmu zloženiu prispieva k udržaniu správnej funkcie 

mozgu, psychiky a k zníženiu vyčerpania a únavy. Obsahuje 
nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, Ginkgo biloba extrakt,  kyselinu 
listovú, vitamín E a B12. Výhodne tiež Acutil® 60 kapsúl za 17,95 €.

Výživový doplnok

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Marťankovia GUMMY

želatínové tablety
s echinaceou 50 ks + s bazou čiernou 50 ks

+ darček svetlomet
Multivitamínové želatínky s Vesmírnym svetlometom ako darček!

Súťažte o vesmírne ceny na martankovia.sk

Výživový doplnok

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Marťankovia GUMMY

želatínové tablety

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

15,30 €
13,15 €

IMUNITA
GS Laktobacily FORTE 21

60+20 kapsúl
Unikátny komplex 9 odolných kmeňov baktérií. 21 miliárd 

životaschopných mikroorganizmov* v dennej dávke (2 kapsuly). 
Navyše selén pre podporu imunity. 

* Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.
Výhodne aj GS Laktobacily FORTE 21 30+10 kapsúl za 8,05 €.

Výživový doplnok

15,10 €
13,15 €

IMUNITA
Bion3 Imunity

60 tabliet
Kombinácia 3 bakteriálnych kmeňov, vitamínov a minerálov prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Od 12 rokov. Vernostný 

program Bion3 nájdete na www.bion3vp.sk

Výživový doplnok

SRDCE, MOZOG, ZRAK
Omega-3 rybí olej FORTE

120 +60 kapsúl zadarmo
Vianočné balenie Omega-3 rybí olej 1000 mg FORTE od Walmarku. 

Vysoká dávka omega-3 pre zdravé srdce, mozog a zrak.

Výživový doplnok

ÚNAVA A VYČERPANIE
SUPRADYN® CoQ10 energy

30 tabliet
Chýba Vám energia? Potrebujete dobiť baterky? 

• Užite Supradyn® CoQ10 energy pre energiu v náročnom období. 
• Vyvážený komplex vitamínov, minerálov a stopových prvkov 

s koenzýmom Q10 pre aktívny životný štýl.• Vďaka obsahu niacínu 
prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

V zľave tiež SUPRADYN CoQ10 energy, 60 tabliet za 13,90 €.

Výživový doplnok

10,30 €
8,60 €
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ÚNAVA A STRES
MAGNE B6 FORTE

50 tabliet
Magne B6® Balance a Magne B6 Forte obsahujú  horčík a vitamín B6. 

Magne B6 Balance naviac obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje správnu 
funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči stresu. Horčík 

a vitamíny B6 a B9 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania.
Magne B6 Balance 20 vreciek za zvýhodnenú cenu 6,10 €.

Výživový doplnok

ÚNAVA A STRES
MAGNE B6 FORTE

50 tabliet

ÚNAVA A STRES

9,95 €
8,20 €

SRDCE, MOZOG, ZRAK
Omega-3 rybí olej FORTE

11,80 €
10,25 €

ZRAK
Ostrovidky Neo
30 + 15 kapsúl  zadarmo

Vitamín A a zinok prispievajú k udržaniu dobrého zraku.

Výživový doplnok

9,40 €
7,75 €

ZDRAVÉ KLBY
Proenzi Intensive

120 +60 tabliet zadarmo + posilňovacia guma
Výhodné balenie kĺbovej výživy 120+60 tabliet zadarmo, navyše 

ako darček guma na posilňovanie.

Výživový doplnok

16,40 €
14,25 €

ÚNAVA, VYČERPANIE, STRES
Acutil®

30 kapsúl

ÚNAVA, VYČERPANIE, STRES

11,35 €
10,00 €

29,35 €
25,50 €

*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH. www.partner.sk



MOČOVÉ CESTY
URO Help Forte

vrecúška, 10 ks
Rýchla a efektívna pomoc pri akútnych zápaloch močového ústrojenstva a 

prevenciu.Exkluzívna formulácia - účinná kombinácia vysoko biodostupného 
kurkumínu, štandardizovaného extraktu kanadských brusníc, D-manózy a 
vitamínu C s vlákninou. V zľave tiež URO Help Forte, 20ks za 14,50 €.

Výživový doplnok

PROSTATA A POTENCIA
Prostenal CONTROL 

60+30 tabliet zadarmo
Výhodné balenie 60+30 tablet zadarmo, osvedčená 
starostlivosť na udržanie zdravej prostaty a podporu 

potencie.

Výživový doplnok

TLAKOMERY
Tlakomer OMRON

M6 Comfort + adaptér
Klinicky overený tlakomer s dvojitou Intelli manžetou s presným 

meraním pri akomkoľvek otočení na paži, jednoduchým 
ovládaním a upozornením na nepravidelný pulz. Víťaz 

ProduktRoku.

Zdravotnícka pomôcka

ŽILY A CIEVY
MOBIVENAL micro
100 + 20 tabliet + Darček

Vhodný pre ľudí so sedavým zamestnaním, pri dlhom státí, chodení a 
cestovaní. Teraz navyše získate k Mobivenalu Micro 120 tbl  praktickú 

tašku na nakupovanie s vianočným motívom ako darček.

Výživový doplnok

PROSTATA A POTENCIA

17,50 €
15,20 €

5,90 €
5,10 €

HEMOROIDY
FAKTU* čapíky
100 mg/2,5 mg, 10 ks

Používajú sa na liečbu hemoroidov, najmä ak sú sprevádzané zápalom 
a krvácením. Používajú sa tiež při vyrážkách, svrbení a při drobných 

rankách v oblasti konečníka.

Liek na rektálne použitie

4,05 €
3,60 €

TRÁVENIE
FEBICHOL®* 100 mg

50 kapsúl
K liečbe tráviacich ťažkostí pri dlhodobých ochoreniach 

pečene a žlčových ciest.

Liek obsahuje fenipentol | Liek na vnútorné použitie

11,80 €
9,70 €

HLADINA CUKRU V KRVI
GLUREGUL

60 kapsúl
Gluregul je vhodný pre osoby so zvýšenou hladinou cukru v krvi 
a ako doplnok pri užívaní antidiabetík. Môžu ho užívať osoby 
s poruchou glukózovej tolerancie aj ľudia trpiaci nadváhou.

Výživový doplnok

12,45 €
10,80 €

108,00 €/kg

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Bepanthen® Baby

100 g
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenín. 
Na každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky 

namáhané dojčením.
Výhodne aj Bepanthen Baby 30g za 4,70 €.

Kozmetický výrobok

2,05 €
1,75 €

20,60 €/l

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
INDULONA

nechtíková krém na ruky 85 ml
Indulona s  výťažkom z nechtíka lekárskeho s regeneračným účinkom. 
Regeneračno hydratačný krém so zvláčňujúcim efektom je obohatený 

výťažkom z nechtíka lekárskeho a glycerínom.
Výhodne aj INDULONA Originál krém na ruky.

Kozmetický výrobok

L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

MOČOVÉ CESTY
URO Help Forte

vrecúška, 10 ks
URO Help Forte

vrecúška, 10 ks
URO Help Forte

10,25 €
8,90 €

ŽILY A CIEVY
MOBIVENAL micro
100 + 20 tabliet + Darček

ŽILY A CIEVY

19,05 €

Tlakomer OMRON
M6 Comfort + adaptér

TLAKOMERY

92,10 €
76,55 € SIEŤOVÝ ADAPTÉR

5 ROKOV ZÁRUKA
2X KALIBRÁCIA

Akcia platí od 1.11.2019 do 30.11.2019 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



Zľava platí pre vybrané produkty Voltaren. Akcia platí od 1.11. do 30.11.2019 alebo do vypredania zásob.

Pred použítím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Liek Voltaren Forte 
2,32 % gél obsahuje diclofenacum diethylaminum. Liek Voltaren 140 mg liečivá náplasť obsahuje diclofenacum natricum. Lieky sú určené na vonkajšie použitie. Liek Voltaren 
Rapid 25 mg, mäkké kapsuly obsahuje diclofenacum kalicum a je určený na vnútorné použitie.   

V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Prípadné 
nežiaduce účinky prosím hláste na: sk-safety@gsk.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. © 2019 skupina spoločností GSK alebo 
poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 09/2019. HCSK/CHVOLT/0046/19a

13,15 €

108,00 €/kg
10,80 €

17,70 €

97,00 €/kg
14,55 €

11,00 €

9,05 €

6,25 €

5,15 €
20,35 €

93,10 €/kg
16,75 €


