
BOLESŤ
Ibalgin®*

Krém a Gél, 100g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch.

K liečbe poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, 
podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva.

Bez parfumácie. Pre dospelých a dospievajúcich.

Liek obsahuje ibuprofén |  Liek na vonkajšie použitie

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.

Ambrobene obsahuje ambroxoli hydrochloridum a je liek na vnútorné použitie.
NASAL DUO ACTIVE je liek na nazálne použitie.

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®

SPRAY FORTE*

orálna aerodisperzia 15ml
Vaše eso na bolesť hrdla.

TANTUM VERDE® pôsobí na bolesť v hrdle trojitým účinkom 
- proti bolesti, proti zápalu a proti baktériám a kvasinkám.

Výhodne tiež TANTUM VERDE® SPRAY, orálna 
aerodisperzia 30ml za 6,25 €.

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid | Lieky na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®

SPRAY FORTE*

POZNÁTEZ TV REKLAMY

6,85 €
6,25 €

BOLESŤ
ATARALGIN*

50 tabliet
 ATARALGIN je liek proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Vďaka 

unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti, zníži svalové napätie okolo 
krčnej chrbtice a tým odstráni aj príčinu bolesti.

Liek na vnútorné použitie

50 tabliet

BOLESŤ
ATARALGIN*

50 tabliet

POZNÁTEZ TV REKLAMY

7,50 €
6,20 €

KAŠEĽ A NÁDCHA

Ambrobene*

15mg/5ml, 100ml
+ NASAL DUO ACTIVE*

0,5/50 mg/ml, 10 ml za 0,01€

Ambrobene*

30 mg, 20tabliet
+ NASAL DUO ACTIVE*

1,0/50 mg/ml, 10 ml za 0,01€

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTE

Z TV REKLAMY

0,01 €

0,01 €

4,55 €
45,50 €/l

3,50 €

BOLESŤ

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

chrípka a bolesť, 24 tabliet

PARALEN® GRIP*

24 tabliet
Horúčka  - Bolesť hlavy  - Upchatý nos  - Bolesť hrdla  - 

Suchý kašeľ

Horúčka  - Bolesť hlavy  - Upchatý nos  - Bolesť hrdla  - 
Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti.

Lieky na vnútorné použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

POZNÁTEZ TV REKLAMY

6,20 €
5,10 €

6,20 €
5,10 €

6,40 €
5,30 €

53,00 €/kg

CENA ZA 1 KS

POZNÁTEZ TV REKLAMY

6,85 €
6,25 €POZNÁTEZ TV REKLAMY

7,50 €
6,20 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

6,20 €
5,10 €

6,20 €

PRÍJEMNÉ SVIATKY

s rodinným lekárnikom PARTNER

december 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 1.12.2019 do 31.12.2019 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik www.partner.sk



CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU*

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vrecúšok
+ čistiaci gél na ruky za 0,01€

Unikátna kombinácia 4 účinných látok - paracetamol na tlmenie 
bolesti a zníženie horúčky, antihistaminikum proti príznakom alergie, 

dekongestívum proti upchatému nosu a vitamín C.

Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ HRDLA
Neo-angin*

24 pastiliek
+ Nasic* nosový sprej za 0,01€

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE BOLESTI V KRKU. Neo-angin na miernu bolesť v krku.
Teraz nosový sprej na nádchu s hojivým pantenolom za 0,01€!

Neo-angin  sú lieky na orálne použitie.
Nasic nosový sprej je liek na nasálne použitie.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils* Med a Citrón

24 pastiliek
Zníženie bolesti v hrdle už po 5 minútach. Účinkuje proti 

vírusom, baktériám a kvasinkám.
Výhodne aj iné varianty Strepsils pastiliek.

Liek na perorálne použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
TANTUMGRIP*

600 mg/10 mg prášok
s citrónovou príchuťou, 10 vreciek
+ TANTUM VERDE® Eucalyptus,

20 tvrdých pastiliek* za 0,01€
TANTUMGRIP prináša účinnú úľavu od príznakov chrípky a 

prechladnutia, ako sú zvýšená teplota, bolesť hlavy, upchatý nos a 
bolesť hrdla.  TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a 
zápal hrdla. TANTUM VERDE® obsahuje benzydamíniumchlorid.

Akcia platí aj pre TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok na 
perorálny roztok s pomarančovou príchuťou, 10 vreciek + TANTUM 

VERDE® Eucalyptus, 20 tvrdých pastiliek za 0,01€.

Lieky na vnútorné použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU*

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vrecúšok

9,95 €

+ TANTUM VERDE
20 tvrdých pastiliek

TANTUMGRIP prináša účinnú úľavu od príznakov chrípky a 
prechladnutia, ako sú zvýšená teplota, bolesť hlavy, upchatý nos a 

bolesť hrdla.  TANTUM VERDE
zápal hrdla. TANTUM VERDE

Akcia platí aj pre TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok na 
perorálny roztok s pomarančovou príchuťou, 10 vreciek + TANTUM 

6,90 €

0,01 €

BOLESŤ HRDLA
Strepsils* Med a Citrón

6,80 €
5,80 €

BOLESŤ HRDLA
Neo-angin*

24 pastiliek
Neo-angin

24 pastiliek
Neo-angin

6,65 €
0,01 €

NOVINKA

7,00 €
6,25 €

BOLESŤ HRDLA 
ISLA Junior

20 pastiliek
NOVINKA pre deti. Zmierňuje bolesť v hrdle a bolesť pri prehĺtaní. 
Uľavuje pri škriabaní hrdla a dráždení ku kašľu. Pastilky obsahujú 

zinok, vitamíny C a B5. S jahodovou príchuťou.

 Zdravotnícka pomôcka

5,10 €
4,40 €

BOLESŤ
Ibalgin®

Rapidcaps* 400 mg
30 tabliet

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom.
Ľahko rozpustné ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou.

Pri bolesti hlavy a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii.
Pre dospelých a dospievajúcich nad 12 rokov.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

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

6,20 €
4,45 €

44,50 €/kg

PRI KÚPE 2KS
ZÍSKAVATE VIANOČNÚ

KRABIČKU AKO DARČEK.

0,01 €

*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



KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® sirup*

100ml
- uľahčuje vykašliavanie
- uvoľňuje zahlienenie

- zmierňuje kašeľ
- bez cukru a alkoholu

- jahodová príchuť
Výhodne tiež MUCOSOLVAN Junior sirup 100ml za 4,65€

MUCOSOLVAN® Long Effect stačí užiť 
iba 1 krát za deň.

Lieky obsahujú ambroxoliumchlorid
Lieky na vnútorné použitie

MUCOSOLVAN® Retard
20 kapsúl

6,05 €
5,25 €

52,50 €/l

8,10 €
7,00 €

KAŠEĽ
MUCODUAL

sirup, 100ml
- Uľaví od suchého kašľa a bolesti v hrdle

- Upokojujú podráždenie hrdla
Výhodne tiež Mucodual pastilky 18ks za 4,10 €.

Zdravotnícka pomôcka

MUCODUAL
sirup, 100ml

KAŠEĽ

7,45 €
6,50 €

65,00 €/l

NÁDCHA
Nasivin*

Soft 0,05%, 10 ml
Nasivin Soft účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie 

nádchy o 2 dni. Bez konzervačných látok.

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie

NÁDCHA
OLYNTH PLUS*

1 mg/50 mg/ml
Uvoľňuje upchatý nos. Urýchľuje hojenie poranenej nosovej sliznice. 

Chráni nosovú sliznicu. Výhodne tiež ďalšie Olynth spreje.

Liek na nazálne použitie

NÁDCHA
*

5,55 €
4,80 €

11,25 €
9,85 €

73,00 €/l

NÁDCHA
PHYSIOMER

nosový sprej Hypertonický
s obsahom morskej vody, 135 ml

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Bezpečný pre každodenné 
použitie. Výhodne tiež PHYSIOMER Gentle Jet, Kids a Baby.

Zdravotnícka pomôcka

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

TLAKOMERY
Tlakomer Microlife

BP 3AG1 New s adap. + MT3001
Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno a 

kompresorom, vybavený PAD technológiou pre včasné 
rozpoznanie arytmie srdca. Dodávaný s darčekom - 

digitálnym teplomerom MT 3001.

Zdravotnícka pomôcka

Klinicky overený tlakomer s dvojitou Intelli manžetou s presným 
meraním pri akomkoľvek otočení na paži, jednoduchým 

ovládaním a upozornením na nepravidelný pulz.

Klinicky overený tlakomer s dvojitou Intelli manžetou s presným 

SIEŤOVÝ ADAPTÉR
5 ROKOV ZÁRUKA

2X KALIBRÁCIA

92,10 €
76,55 €

Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno a 
kompresorom, vybavený PAD technológiou pre včasné 
rozpoznanie arytmie srdca. Dodávaný s darčekom - 

40,80 €
33,90 €

Nasivin*

Soft 0,05%, 10 ml

NÁDCHA
*

4,95 €
4,30 €

TEPLOMER ZDARMA
SIEŤOVÝ ADAPTÉR

UNIVERZÁLNA ML  MANŽETA

Akcia platí od 1.12.2019 do 31.12.2019 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



ČREVNÁ MIKROFLÓRA
Hylak® forte*

100ml
Hylak® forte - Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej 

mikroflóry pri hnačke, ale aj pri zápche a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj 
pre deti od 2 rokov. Výhodne tiež Hylak forte, 30ml za 4,40 €.

Lieky na vnútorné použitie

TRÁVENIE
F.X. Passage® SL

prášok na prípravu šumivého nápoja, 200 g
Aj vám sa stáva že to NEJDE! Magnéziová soľ  s pomarančovou 

príchuťou na prípravu šumivého nápoja. Uľahčuje vyprázdňovanie. 
Ideálne ráno nalačno alebo večer pred spaním.

Výživový doplnok

MULTIVITAMÍNY
Centrum Silver

100 + 30 tabliet naviac 
Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi 

a stopovými prvkami. Na podporu vitality, 
imunity, zdravia očí a kostí osôb nad 50 rokov. 

V ponuke aj kompletný multivitamín pre 
dospelých Centrum A-Z vo zvýhodnenom 

vianočnom balení 100 + 30 tabliet NAVIAC.

Výživový doplnok

MULTIVITAMÍNY
SUSTENIUM

Biorytmus 3 multivitamín ŽENA
30 tabliet

Sustenium Biorytmus je kombinácia vitamínov, minerálov 
a antioxidantov s 3 fázovou technológiou uvoľňovania z 
tabliet.  V ponuke Sustenium Biorytmus ŽENA,  ŽENA 

60+, MUŽ a MUŽ 60+.

Výživový doplnok

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
BIOPRON 9 Premium

30 kapsúl
Prémiový komplex  živých mikroorganizmov s fruktooligosacharidmi na 
ideálnu podporu Vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej mikrobioty. 

Vaša denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami.
Výhodne tiež BIOPRON 9 Premium 60 kapsúl za 16,05 €.

Výživový doplnok

PÁLENIE ZÁHY
TALCID* 500 mg

50 žuvacích tabliet
Dômyselná pomoc pri pálení záhy!

Rýchlo uľaví od pálenia záhy. Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa jej 
množstva. Chráni žalúdok a jeho sliznice. Má predĺžený účinok.

V zľave tiež TALCID 20 tabliet za 3,45 €. 

Liek obsahuje hydrotalcit | Liek na vnútorné použitie

9,10 €
7,90 €

79,00 €/l

TRÁVENIE
Iberogast*

20 ml
Unikátny bylinný liek na tráviace ťažkosti!

Sila 9 bylín s protizápalovým účinkom. Uľaví od 1 i viacerých tráviacich 
ťažkostí naraz. Harmonizuje pohyb čriev - uľavuje od kŕčov a bolestí brucha, 

účinkuje aj proti nevoľnosti. Výhodne tiež Iberogast 50ml za 9,95 €.

Liek na vnútorné použitie

TRÁVENIE
Pancreolan® forte*

60 tabliet
Aby trávenie nebolo trápenie!

Pancreolan® forte vám dodá potrebné tráviace enzýmy na prírodnej báze, 
ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti plynatosti a nadúvaniu po 

jedle. Zlepšuje trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál.

Liek obsahuje pankreatín | Liek na vnútorné použitie

6,10 €
5,30 €

60 tabliet
Aby trávenie nebolo trápenie!

TRÁVENIE
Pancreolan® forte*

TRÁVENIE
F.X. Passage® SL

prášok na prípravu šumivého nápoja, 200 g

8,85 €
6,90 €

34,50 €/kg

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

11,50 €
9,75 €

PÁLENIE ZÁHY
TALCID* 500 mg

50 žuvacích tabliet

PÁLENIE ZÁHY

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910

7,05 €
6,00 €

Biorytmus 3 multivitamín ŽENA

Sustenium Biorytmus je kombinácia vitamínov, minerálov 
a antioxidantov s 3 fázovou technológiou uvoľňovania z 
tabliet.  V ponuke Sustenium Biorytmus ŽENA,  ŽENA 

a antioxidantov s 3 fázovou technológiou uvoľňovania z 
V ponuke Sustenium Biorytmus ŽENA,  ŽENA 

a antioxidantov s 3 fázovou technológiou uvoľňovania z 

Biorytmus 3 multivitamín ŽENABiorytmus 3 multivitamín ŽENA

Sustenium Biorytmus je kombinácia vitamínov, minerálov 
a antioxidantov s 3 fázovou technológiou uvoľňovania z 
tabliet.  

10,30 €
8,95 €

8,45 €
7,35 €

Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi 
a stopovými prvkami. Na podporu vitality, 

imunity, zdravia očí a kostí osôb nad 50 rokov. 
V ponuke aj kompletný multivitamín pre 

dospelých Centrum A-Z vo zvýhodnenom 
vianočnom balení 100 + 30 tabliet NAVIAC.

imunity, zdravia očí a kostí osôb nad 50 rokov. 

vianočnom balení 100 + 30 tabliet NAVIAC.

24,40 €
22,30 €

26,80 €
24,50 €

*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. /vasrodinnylekarnik



VITAMÍNY
CELASKON® 250 mg*

100 tabliet
Podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu pri chrípke a 
nachladnutí. Užíva sa v období zvýšených nárokov, a to počas 

dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej práci, 
športe, infekčných ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú | Liek na vnútorné použitie

IMUNITA  VITALITA
HLIVA USTRICOVITÁ

S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM 60 + 60 kapsúl
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodnom vianočnom balení.  
Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným obsahom 

betaglukánov 118,2mg v 1 kapsule.

Výživový doplnok

CELASKON  250 mg
100 tabliet

 250 mg
100 tabliet

 250 mg
VITAMÍNY

CELASKON® 250 mg*

4,60 €
4,00 €

13,60 €
11,50 €

IMUNITA  VITALITA
HLIVA USTRICOVITÁ

S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM 60 + 60 kapsúl

IMUNITA  VITALITA

15,75 €
14,40 €

27,55 €
24,45 €

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
GELACTIV 3-Collagen Forte

60 kapsúl 1+1 Zadarmo
Odporúčame! Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše 
kľby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie na trhu. Teraz v akcii 

1 + 1 zadarmo, ušetríte až 13 EUR!

Výživový doplnok

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
GS Condro DIAMANT

120 tabliet + DARČEK zlatá dóza
1 600 mg glukozamín sulfátu v dennej dávke a DIAMANT 

FORTESCIN®. Aescin pre správne krvné zásobenie kĺbového puzdra, 
väzov a šliach. Vitamín C pre tvorbu kolagénovej siete kĺbových 

chrupaviek a meniskov.

Výživový doplnok

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNEX CITRATE + B6

100 + 50 tabliet zdarma 
Vysoko vstrebateľný horčík pre srdce, svaly a na nervový 

systém vo výhodnom balení. Prispieva k zníženiu 
vyčerpania a únavy. Bez obsahu cukru, laktózy a lepku.

Výživový doplnok

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
Proenzi Intensive
120 + 60 tabliet zadarmo

+ DARČEK posilňovacia guma
Výhodné balenie najsilnejšej kĺbovej výživy od Proenzi® 120+60 tabliet 

zadarmo a navyše ako darček guma na posilňovanie a spevnenie 
svalov. Balenie na 3 mesiace. 

Výživový doplnok

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
Proenzi Intensive
120 + 60 tabliet zadarmo

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY

29,35 €
25,50 €

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
GS Condro DIAMANT

28,65 €
24,00 €

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNEX CITRATE + B6

100 + 50 tabliet zdarma 

9,35 €

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
GELACTIV 3-Collagen Forte

14,95 €
13,00 €

17,90 €

IMUNITA
GS Vitamín C 1000
so šípkami 100 + 20 tabliet

+ DARČEK strieborná dóza
Extra silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok pre podporu 

imunitného systému a zníženie miery únavy a vyčerpania. V špeciálnej 
tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. Výhodne tiež 

GS Vitamín C 500 so šípkami 100+20 tabliet za 9,50  €.

Výživový doplnok

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio Kamzík

120 kapsúl
+ DARČEK zlatá dóza

Švajčiarsky originál na kĺby. Kolagén typu 1 v prirodzenej podobe NCI®
– hlavná súčasť spojivových tkanív ako sú väzy, šľachy a kosť. Je taktiež 
zastúpený aj v pokožke. Kolagén typu 2 v prirodzenej podobe NCII® – 

najväčší výskyt v kĺbovej chrupavke. Vitamín C – dôležitý pre správnu tvorbu 
kolagénu v organizme a pre dobrý stav kĺbových chrupaviek.

Výživový doplnok

ZDRAVÉ OČI
OCUVITE LUTEIN

FORTE BONUS, 60 tabliet + DARČEK
Ocuvite Luteín Forte je doplnok výživy, ktorý obsahuje vyváženú 

kombináciu výživných látok, dôležitých pre výživu očí.

Výživový doplnok

Akcia platí od 1.12.2019 do 31.12.2019 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Marťankovia GUMMY

s echinaceou & s bazou čiernou, 100 ks
+ DARČEK svetlomet

Limitovaná edícia multivitamínových želatinek teraz s vesmírnym 
svetlometom ako darček! Príchuť jablko, čierne ríbezle, jahoda a 

čerešňa. S čiernym bazou / echinaceou, vitamínom C a zinkom, ktoré 
prispievajú k správnej funkcii imunitného systému.

Výživový doplnok

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
RAKYTNÍČEK

+ multivitamínové želatínky
s rakytníkom, 50 ks

Obľúbené multivitamínové želatínky  RAKYTNÍČEK vo vianočnej 
plechovej ozdobe.  Želatínky obsahujú 9 vitamínov a  majú skvelú chuť 

vďaka obsahu 20 % ovocnej šťavy.

Výživový doplnok

PROSTATA A POTENCIA
Prostenal CONTROL

60 + 30 tabliet navyše 
Výhodné balenie na 3 mesiace, 60+30 tabliet zadarmo, osvedčená 

starostlivosť na udržanie zdravej prostaty a podporu potencie.

Výživový doplnok

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar complex

s mliečnym tukom 2, 3, 4 a 5, 600g
Komplexná starostlivosť pre spokojné bruško. 

Vápnik a vitamín D sú potrebné pre normálny rast a vývoj kostí 
dieťaťa. Dojčenie je najlepší spôsob výživy dojčiat.

VLASY A NECHTY
LIVSANE

Podpora pre zdravé
vlasy a nechty, 60 kapsúl

Výživový doplnok prispieva k udržiavaniu zdravých vlasov a nechtov. 
Obsahuje selén, zinok, meď a vitamíny skupiny B (B1, B2, B12,  niacín, 

kyselina pantoténová, B6, biotín).

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
HiPP BIO COMBIOTIK® 2, 3, 4

600g
Následná mliečna dojčenská výživa HiPP BIO COMBIOTIK®. 

Dojčenie je najlepší spôsob výživy dojčiat.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
INDULONA

original krém na ruky, 85 ml
Tradičná receptúra bez konzervačných látok pre intenzívnu starostlivosť.

neobsahuje žiadne konzervačné látky či alergény. Vhodné na použitie pre 
najcitlivejšiu pokožku detí. Výhodne tiež INDULONA Nechtíková za 1,50 €.

Kozmetický výrobok

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

16,40 €
14,25 €

7,25 €
6,60 €

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar complex

s mliečnym tukom 2, 3, 4 a 5, 600g
Sunar complex

s mliečnym tukom 2, 3, 4 a 5, 600g
Sunar complex
DOJČENSKÁ VÝŽIVA

11,35 €
8,49 €

14,20 €/kg

VLASY A NECHTY
LIVSANE

Podpora pre zdravé

5,99 €
4,99 €

26,45 €
22,95 €

17,50 €
15,20 €

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

2,05 €
1,50 €

17,60 €/kg

kyselina pantoténová, B6, biotín).

28,65 €
23,60 €

MULTIVITAMÍNY
PHARMATON GERIAVIT®

100 tabliet
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku 

G115®. Výťažok Panax ginseng G115® prispieva k telesnej a duševnej 
pohode, k odolnosti organizmu voči stresu.

Výhodne tiež PHARMATON GERIAVIT® 30 tabliet za 9,35 €.

Výživový doplnok

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
HiPP BIO COMBIOTIK® 2, 3, 4

600g

15,50 €
10,99 €

18,30 €/kg

PROSTATA,  POTENCIA,  VITALITA
Cemio RED3

90 kapsúl
+ DARČEK zlatá dóza

Nová generácia starostlivosti o prostatu, potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule 
denne. Slivka africká a ľan siaty podporujú zdravie prostaty, maca podporuje 

sexuálne zdravie a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje vitalitu.

Výživový doplnok

*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



Vyplniť prihlášku
v lekárni PARTNER

Vernostná karta
pripravená na zbieranie

bodov

Zbierajte BODY
a čerpajte VÝHODY
s vernostným programom
PARTNER

Už v 100 LEKÁRŇACH

Zoznam lekární zapojených vo vernostnom programe nájdete na stránke www.partner.sk.www.partner.sk



produkty 
Voltaren a Corega 

vo výhodnej 
cenovej ponuke

CHCSK/CHVOLT/0045/19

Z

produkty 
Voltaren a Corega 

vo výhodnej 
cenovej ponuke

CHCSK/CHVOLT/0045/19

Z

7,50 €
6,50 €

5,75 €
5,00 €

4,60 €
4,00 €

40,00 €/l

S obsahom lokálneho antibiotika, rýchlo tlmí bolesť,
cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Dorithricin®

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.

Stoptotussin®

 jedinečný a generáciami overený liek, ktorý lieči zápalový proces
a zabraňuje jeho rozšíreniu v dolných dýchacích cestách.

Calcium chloratum - TEVA

Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého | Liek na vnútorné použitie

Liek na vnútorné použitie
Liek na orálne použitie

Akcia platí od 1.12.2019 do 31.12.2019 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk


