
POZNÁTE
Z TV REKLAMY

TRÁVENIE
Hylak® forte,* 100ml

+ Hylak® forte,* 30ml za 0,01 €
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.

Lieky na vnútorné použitie

TRÁVENIE
 forte,* 100ml

 forte,* 30ml za 0,01 €

8,70 €
87,00 €/l

0,01 €

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. Nespôsobuje ospalosť. 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

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

8,00 €
6,95 €

6,85 €
6,25 € POZNÁTEZ TV REKLAMY

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE® Mint*

20 tvrdých pastiliek
TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla!

TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla.
V zľave aj iné príchute TANTUM VERDE®, 20 tvrdých pastiliek.

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid | Lieky na orálne použitie

VLASY A POKOŽKA HLAVY
Nizoral*

šampón 2%, 60 ml
Už ste skúsili všetko? Nizoral® je medicínske riešenie problému s lupinami, 
ktoré bojuje s príčinou ich tvorby. Nizoral® je určený na liečbu a prevenciu 

lupín a seboroickej dermatitídy.

Liek obsahuje ketokonazol | Liek na vonkajšie použitie

POZNÁTEZ TV REKLAMY

11,10 €
9,65 €

160,80 €/l

NÁDCHA
Stérimar™

Na upchatý nos, 50ml
Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, ktorá potláča rast 

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

Zdravotnícka pomôcka

NÁDCHA
Stérimar™

Na upchatý nos, 50ml

10,40 €
9,10 €

IMUNITA
CELASKON® tablety*

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

CELASKON tablety
250 mg, 100 tabliet

tablety
250 mg, 100 tabliet

tablety
IMUNITA

CELASKON® tablety*

4,60 €
4,00 €

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

8,70 €
87,00 €/l

6,85 €
6,25 € POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

11,10 €
9,65 €

160,80 €/l

ZAČIATOK NOVÉHO ROKA

s rodinným lekárnikom PARTNER

január 2020

*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 1.1.2020 do 31.1.2020 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik www.partner.sk



CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
TANTUMGRIP* 600 mg/10 mg

prášok na perorálny roztok
s pomarančovou príchuťou, 10 vreciek
+ TANTUM VERDE® Orange & Honey*,

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.

Akcia platí aj na TANTUMGRIP s citrónovou príchuťou.

TANTUM VERDE® obsahuje benzydamíniumchlorid |  Lieky na vnútorné použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

6,90 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
TANTUMGRIP* 600 mg/10 mg

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

6,90 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIECHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

0,01 €

BOLESŤ HRDLA
Strepsils PLUS SPRAY*

20 ml
Na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám. 

Lokálny anestetický účinok. Rýchla aplikácia. 
Výhodne tiež Strepsils PLUS*, 24 pastiliek za 6,40 €.

Lieky na orálne použitie

NÁDCHA
Otrivin Menthol* 0,1% ,10 ml

+ vreckovky Kleenex za 0,01€
Nosový sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu. Pomáha rýchlo 

uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. Uvoľní upchatý nos do 2 minút a 
až na 12 hodín. Neobsahuje konzervanty.

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid | Liek na použitie do nosa

KAŠEĽ
MUCODUAL

pastilky, 18 ks
Uľaví od suchého kašľa a bolesti v hrdle. Upokojujú 
podráždenie hrdla. Výhodne tiež Mucodual sirup, 

100ml za 6,20 €.

Zdravotnícka pomôcka

KAŠEĽ
ROBITUSSIN ANTITUSSICUM*

sirup na kašeľ, 100ml
Účinná úľava od suchého dráždivého kašľa . Bez cukru. Príjemná 

višňová príchuť. Pre dospelých a deti od 6 rokov.
V akcii aj Robitussin Expectorans a Robitussin Junior.

Liek obsahuje dextrometorfaniumhydrobromid |  Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ HRDLA
Strepsils PLUS SPRAY*

20 ml
Strepsils PLUS SPRAY

20 ml
Strepsils PLUS SPRAY

7,55 €
6,40 €

BOLESŤ HRDLA A NÁDCHA
Neo-angin*

tvrdé pastilky, 24 ks
+ Nasic* nosový sprej za 0,01€

Na bolesť hrdla jednoducho Neo-geniálny! Uľavuje od 
bolesti, potláča zápal, lieči infekciu.

Neo-angin  sú lieky na orálne použitie.
Nasic je liek na použitie do nosa.

BOLESŤ HRDLA A NÁDCHA
Neo-angin*

tvrdé pastilky, 24 ks
Neo-angin

tvrdé pastilky, 24 ks
Neo-angin

6,65 €
0,01 €

Otrivin Menthol* 0,1% 
+ vreckovky Kleenex za 0,01€

NÁDCHA
Otrivin Menthol* 0,1% 

5,30 €
4,60 €

NÁDCHA
NASAL DUO ACTIVE*

1,0/50 mg/ml, 10ml
Nosový sprej s dvojitým účinkom - váš upchatý nos nielen uvoľní, ale aj 
účinne hojí podráždenú sliznicu. V ponuke aj NASAL DUO ACTIVE* 

0,5/50 mg/ml, 10 ml za 3,75 €.

Lieky na použitie do nosa

4,30 €
3,75 €

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. Nosový sprej Physiomer zo 
100% prírodnej morskej vody,bohatej na minerály.Čisti a zvlhčuje nosovú 

sliznicu,prirodzene regeneruje.
Výhodne tiež PHYSIOMER GENTLE JET, Baby a Kids.

Zdravotnícka pomôcka

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.

Liek obsahuje erdosteín | Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ
ERDOMED®* 225mg

KAŠEĽ
ROBITUSSIN ANTITUSSICUM

sirup na kašeľ, 100ml

6,35 €
5,50 €

55,00 €/l

7,60 €

+ vreckovky Kleenex za 0,01€
Otrivin Menthol* 0,1% ,10 ml

+ vreckovky Kleenex za 0,01€

NÁDCHA
Otrivin Menthol* 0,1% 

0,01 €

KAŠEĽ
MUCODUAL

pastilky, 18 ks

KAŠEĽ

4,70 €
3,90 €

7,45 €
6,20 €

62,00 €/l

*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



BOLESŤ
ATARALGIN*

325 mg/130 mg/70 mg, 50 tabliet
ATARALGIN je liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice. Vďaka unikátnemu 

zloženiu rýchlo uľaví od bolesti, zníži emočné, psychické a svalové napätie 
a tým odstráni aj príčinu bolesti.

Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ
ATARALGIN*

325 mg/130 mg/70 mg, 50 tabliet

7,50 €
6,50 €

KAŠEĽ
TUSSIREX
sirup, 120 ml

Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím.
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ. Poskytuje rýchlu úľavu.

Výhodne tiež TUSSIREX Junior sirup, 120 ml  za 5,90 €.

Zdravotnícka pomôcka

KAŠEĽ
TUSSIREX
sirup, 120 ml

6,75 €
5,90 €

49,20 €/l

20,35 €
17,70 €

98,30 €/kg

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte* 2,32 % gél

180 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na 24 hodín pri dvoch 

aplikáciách denne. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Ľahko otvárateľný 
uzáver. Výhodne tiež Voltaren Rapid 25 mg, 20 kapsúl  za 5,40 €.

Liek obsahuje diklofenak dietylamínovú soľ | Liek na vonkajšie použitie

BOLESŤ U DETÍ
Panadol*

PRE DETI JAHODA 24 mg/ml, 100 ml
Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml znižuje horúčku a bolesť. 

Vhodný pre deti od 3 mesiacov. Neobsahuje alkohol a farbivá.

Liek obsahuje paracetamol | Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ U DETÍ
Panadol*

PRE DETI JAHODA 24 mg/ml, 100 ml

3,95 €
3,45 €

34,50 €/l

DETSKÁ IMUNITA

LIVSANE
Laktoaktívne kvapky pre deti

7,5 ml
Výživový doplnok s baktériami mliečneho kvasenia pre dojčatá od 

ukončeného 6. mesiaca. Podporujú trávenie a sú vhodné na posilnenie 
imunity, pri kolikách, hnačke, na úpravu črevnej mikroflóry pri liečbe 

antibiotikami, pri alergiách a atopickom ekzéme u detí.

DÝCHACIE CESTY
Hedera

bylinný perorálny roztok, 100 ml
Dýchacie cesty, hrdlo, imunita. 3 prírodné účinné látky = 3 účinky! Brečtan popínavý 
prispieva k správnej funkcii dýchacích ciest. Dúška tymianová má upokojujúci účinok 

nielen na dýchacie cesty, ale aj na hrdlo a hlasivky a navyše podporuje imunitu. 
Obsahuje aj extra čistý betaglukán.

Výživový doplnok

DÝCHACIE CESTY
Hedera

bylinný perorálny roztok, 100 ml

5,85 €
5,05 €

50,50 €/l

IMUNITA
KALCIUM-D

sirup, 150 ml
Lahodný čokoládový sirup s vápnikom pre udržanie zdravých kostí, 

svalov a zubov. Naviac obsahuje vitamíny C a D pre správne fungovanie 
imunitného systému. Vhodné pre deti od 3 rokov.

Výživový doplnok

IMUNITA
Floraliv

kapsuly, 20 ks
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných baktérií. 

Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Výhodne tiež 
Floraliv fľaštičky 7ks  za 8,60 €.

Výživový doplnok

6,50 €
5,35 €

35,70 €/l

kapsuly, 20 ks

IMUNITA
Floraliv

10,25 €
8,90 €

DETSKÁ IMUNITA

LIVSANE
Laktoaktívne kvapky pre deti

9,99 €
8,49 €

11,50 €
10,00 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
BIOPRON 9 Premium

30 tabliet
Prémiový komplex  živých mikroorganizmov s fruktooligosacharidmi na 

ideálnu podporu Vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej mikrobioty. 
Výhodne tiež BIOPRON 9 Premium 60 tabliet za 16,05 €.

Výživový doplnok

Akcia platí od 1.1.2020 do 31.1.2020 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



IMUNITA A TRÁVENIE
TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ

+ LACTOBACILY 60+60 kapsúl
Obľúbená kombinácia hlivy s laktobacilmi a šípkami. Hliva  s deklarovaným obsahom 

betaglukánov 118,2 mg v 1 cps. Šípky podporujú obranyschopnosť a pomáhajú 
normalizovať trávenie.

Výživový doplnok

ZDRAVÉ KĹBY
Coloxio

prášok vo vrecúškach, 30 vrecúšok
Produkt s unikátnou kombináciou aktívnych látok, ktoré majú blahodárný 

účinok na zlepšenie pružnosti a hydratáciu pokožky (anti-aging efekt), pre 
zdravé kĺby a kosti, pre zdravé vlasy a nechty, pre reduckiu vrások.

Výživový doplnok

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE-B6

50 tabliet
Magne B6® tbl obd obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka 

ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Magne B6® zlepšuje pri 
nedostatku horčíka napr. tieto príznaky:  nervozitu, únavu, podráždenosť;            

svalové kŕče, tŕpnutie.

Liek na vnútorné použitie

OPARY
HERPESIN® KRÉM*

2 g
HERPESIN® KRÉM pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva opary. 

Výhodne tiež HERPESIN® KRÉM, 5 g  za 8,75 €.

Lieky obsahujú aciklovir | Lieky na vonkajšie použitie

ÚNAVA A VYČERPANIE
MAGNE-B6

50 tabliet

ÚNAVA A VYČERPANIE

6,80 €
5,30 €

OPARY
HERPESIN® KRÉM*

2 g

6,65 €
5,75 €

7,25 €
5,95 €

DENTÁLNA HYGIENA
ELMEX GELEÉ

dentálny gél, 25 g
Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých, ako aj 
u pacientov so zubnými strojčekmi. Podporuje remineralizovať zubnú 

sklovinu.

Liek na dentálne použitie

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. Použitie na liečbu rán po proktologických chirurgických 

zákrokoch je viazané na odporučenie lekára.

Liek na rektálne použitie

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 1,70 €.

Kozmetický výrobok

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

2,05 €
1,70 €

20,00 €/l

VŠI
PARANIT

radikálny proti všiam a hnidám
sprej 100 ml

+ šampón 100 ml + hrebeň zadarmo
Odstráňte 100% vší jedinou 15 minútovou aplikáciou! Radikálny sprej proti 
všiam a hnidám, šampón po ošetrení a hrebeň naviac. V zľave aj Paranit

preventívny sprej proti všiam 100ml a Paranit radikálny šampón + hrebeň.

Zdravotnícka pomôcka

19,00 €
15,80 €

STOP FAJČENIU
Nicorette® Spray*

s príchuťou lesného ovocia 1 mg/dávka,
orálna aerodisperzia

VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA
Rýchla úľava od chuti na cigaretu a nutkania fajčiť

Neobsahuje cukor. Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Nicorette pri 
odvykaní od fajčenia.

Liek obsahuje nikotín | Liek na orálne použitie

TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ
+ LACTOBACILY 60+60 kapsúl

IMUNITA A TRÁVENIE
TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ

16,05 €
14,70 €

ZDRAVÉ KĹBY
Coloxio

prášok vo vrecúškach, 30 vrecúšok

ZDRAVÉ KĹBY

31,50 €
28,80 €

19,45 €
16,90 €

*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


