
BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®

SPRAY FORTE*

orálna aerodisperzia 15ml
Vaše eso na bolesť hrdla.

TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a
zápal hrdla.

Výhodne tiež TANTUM VERDE® SPRAY, orálna 
aerodisperzia 30ml za 6,50 €.

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid | Lieky na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®

*

POZNÁTEZ TV REKLAMY

7,40 €
6,55 €

NÁDCHA
Muconasal® plus*

10ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok 
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

Liek obsahuje tramazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie

POZNÁTEZ TV REKLAMY

5,15 €
4,45 €

5,20 €
4,50 €

BOLESŤ
Ibalgin®

Rapidcaps* 400 mg
30 kapsúl

Rýchlo sa dostane k miestu bolesti!
Účinné analgetikum vo forme mäkkých kapsúl 

s protizápalovým účinkom.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

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

KAŠEĽ
ERDOMED®* 225mg

7,75 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

6,35 €
4,99 €

49,90 €/kg

9,45 €
7,99 €

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

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene* 140mg

5 liečivých náplastí
Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, pre spoľahlivú 
úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín s dlhotrvajúcim účinkom.

Výhodne tiež Diclobene* 140mg, 10 liečivých náplastí za 13,99 €.

Lieky obsahujú sodnú soľ diklofenaku | Lieky na vonkajšie použitie

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

7,40 €
6,55 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

5,15 €
4,45 €

5,20 €
4,50 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

ZIMNÉ MESIACE V ZDRAVÍ

s rodinným lekárnikom PARTNER

február 2020

Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku | Liek na vonkajšie použitie

*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 1.2.2020 do 29.2.2020 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik www.partner.sk



7,70 €
6,65 €

6,50 €
5,60 €

4,70 €
4,10 €

41,00 €/l

Jedinečný a generáciami overený liek, ktorý podporuje
liečbu zápalového procesu a zabraňuje jeho rozšíreniu

v dolných dýchacích cestách.

Calcium chloratum - TEVA*

Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého | Liek na vnútorné použitie

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.

Stoptussin®*

Liek na vnútorné použitie

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

Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Dorithricin®*

Liek na orálne použitie

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

7,40 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

7,40 €

0,01 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU*

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vrecúšok
+ vreckovky Kleenex 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

10,95 €

PARALEN® GRIP*

24 tabliet
Horúčka, bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla, suchý kašeľ.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

chrípka a bolesť, 24 tabliet
Horúčka, bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla. Vďaka kofeínu 

pomáha aj proti únave a ospalosti.

Lieky na vnútorné použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

6,35 €
5,20 €

6,35 €
5,20 €

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

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



CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX*

horúci nápoj citrón, 14 vreciek
+ Physiomer eukalyptus za 0,01€

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 a znižuje horúčku. Akcia platí aj pri nákupe Coldrex Horúci nápoj 

Citrón s medom 10 vreciek.

Coldrex je liek na vnútorné použitie | Physiomer je zdravotnícka pomôcka

BOLESŤ HRDLA
Septolete extra*

Citrón a bazový kvet, 16 pastiliek
Pastilky a sprej Septolete extra s trojitým účinkom liečia bolesť a zápal hrdla. 

Eliminujú pôvodcov infekcie - vírusy, baktérie a kvasinky. Pastilky uľavia od bolesti 
už do 15 min. Výhodne všetky produkty z radu Septolete extra.

Liek na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA
Septolete extra*

Citrón a bazový kvet, 16 pastiliek
Septolete extra

Citrón a bazový kvet, 16 pastiliek
Septolete extra

6,20 €
5,35 €

BOLESŤ HRDLA
Strepfen* Sprej

8,75 mg 
Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu 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
Strepfen* Sprej

8,75 mg 

BOLESŤ HRDLA

8,30 €
7,00 €

BOLESŤ HRDLA U DETÍ
Junior-angin

pastilky pre deti s jahodovou príchuťou 24 ks
Expert na bolesť  v hrdle u detí! •uľavuje od bolesti v hrdle

•upokojuje podráždené sliznice•Pri zakúpení akéhokoľvek balení Junior-anginu 
dostanete za 0,01€ vitamín C 500 mg 15 kapsúl ako darček! Podporte imunitu Vašich 

detí pri bolesti v krku.
Výhodne tiež Junior-angin sirup a lízanky.

Junior-angin pastilky, Junior-angin lízanky, Junior-angin sirup sú zdravotnícke pomôcky. 
Vitamín C 500 mg 15 kapsúl je doplnok stravy.

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

7,55 €
6,55 €

NÁDCHA
NASAL DUO

ACTIVE*

1,0/50 mg/ml &
0,5/50 mg/ml, 10ml

Nosový sprej s dvojakým účinkom – váš upchatý nos 
nielen uvoľní, ale aj účinne hojí podráždenú sliznicu. 

NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml je 
vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Lieky na použitie do nosa

0,5/50 mg/ml, 10ml
Nosový sprej s dvojakým účinkom – váš upchatý nos 
nielen uvoľní, ale aj účinne hojí podráždenú sliznicu. 

NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml je 

4,40 €
3,49 €

4,40 €
3,49 €

11,75 €
10,20 €

75,60 €/l

NÁDCHA
PHYSIOMER

nosový sprej Hypertonický
135 ml

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Nosový sprej Physiomer zo 
100% prírodnej morskej vody,bohatej na minerály. Čistí a zvlhčuje nosovú 

sliznicu,prirodzene regeneruje.
Výhodne tiež PHYSIOMER Gentle Jet, Baby a Kids.

Zdravotnícka pomôcka

3,40 €
2,95 €

NÁDCHA
NASIVIN* 0,05 %

kvapky, 10 ml
Uvoľní upchatý nos do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni.

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie

6,29 €
5,59 €

55,90 €/l

NÁDCHA A ALERGIA
LIVSANE

Nosový vyplachovací sprej
s morskou vodou 100 ml

Sprej s morskou vodou vhodný na intenzívne čistenie, vyplachovanie nosa 
a zvlčenie nosovej sliznice. Ideálny v čase prechladnutia a alergie.

Zdravotnícka pomôcka

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX*

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
*

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

9,85 €

0,01 €

Akcia platí od 1.2.2020 do 29.2.2020 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® sirup*

100ml
Uľahčuje vykašliavanie. Uvoľňuje zahlienenie. Zmierňuje kašeľ. 

Bez cukru a alkoholu. Jahodová príchuť.
V zľave aj MUCOSOLVAN® Junior za 4,70 € a 

MUCOSOLVAN® Long Effect za 7,15 €.

Liek obsahuje ambroxoliumchlorid | Liek na vnútorné použitie

Uľahčuje vykašliavanie. Uvoľňuje zahlienenie. Zmierňuje kašeľ. 

V zľave aj MUCOSOLVAN

Liek obsahuje ambroxoliumchlorid | Liek na vnútorné použitie

6,20 €
5,35 €

53,50 €/l
8,30 €

7,15 €
5,45 €

4,70 €
47,00 €/l

KAŠEĽ
ROBITUSSIN EXPECTORANS*

sirup, 100ml
Robitussin Expectorans (guajfenezín) lieči vlhký kašeľ a pomáha pri 

odkašliavaní, uvoľňuje hlien a uľavuje dýchacím cestám. Bez cukru. Vhodný 
pre dospelých a deti už od 2 rokov. Výhodne tiež sirupy ROBITUSSIN 

ANTITUSSICUM a ROBITUSSIN JUNIOR.

Liek obsahuje guajfenezín |  Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ
ROBITUSSIN EXPECTORANS

sirup, 100ml

6,50 €
5,60 €

56,00 €/l

KAŠEĽ
ACC LONG* 600mg

10 šumivých tablliet
ACC® LONG uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. Vhodný od 

14 rokov, stačí 1 tableta denne. Výhodne tiež ACC Long šumivé tablety, 20ks 
za 8,40 € a ACC Long Instant, 10 vreciek za 5,90 €.

Liek obsahuje acetylcysteín |  Liek na vnútorné použitie

6,35 €
5,50 €

POSILNENIE IMUNITY
VITAMÍN C 1000 mg

S RAKYTNÍKOM
tablety s postupným uvoľňovaním

80 + 40 tabliet zadarmo 
Obsahuje silnú dávku vitamínu C s postupným uvoľňovaním a 

extrakt z rakytníka rešetliakového. Pre podporu imunity a prirodzenej 
obranyschopnosti organizmu.

Výživový doplnok.

POSILNENIE IMUNITY
VITAMÍN C 1000 mg

S RAKYTNÍKOM
VITAMÍN C 1000 mg

S RAKYTNÍKOM
VITAMÍN C 1000 mg

13,20 €
11,40 €

BOLESŤ CHRBTA A SVALOV
Voltaren Rapid* 25 mg

20 kapsúl
Rýchla a účinná úľava od  bolesti chrbta a svalov. Ľahko prehltnuteľné 

želatinové tobolky s protizápalovým účinkom pre rýchlu úľavu od bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov.

Liek obsahuje diklofenak draselnú soľ | Liek na vnútorné použitie

LOKÁLNA 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.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vonkajšie použitie

6,60 €
5,10 €

51,00 €/kg

6,60 €
5,10 €

51,00 €/kg

10,15 €
8,55 €

LOKÁLNA BOLESŤ
NUROFEN* 200 mg

liečivá náplasť, 4 ks
Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí, či pomliaždení v oblasti kĺbov. 

Nepretržitý účinok 1 náplaste až počas 24h. Diskrétna a flexibilná. Pôsobí protizápalovo. 
Výhodne tiež NUROFEN 200mg, 2 ks liečivých náplastí za 5,15 €.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vonkajšie použitie

BOLESŤ CHRBTA A SVALOV
Voltaren Rapid* 25 mg

20 kapsúl

6,60 €
5,70 €

IMUNITA  VITALITA
GS Vitamín C 1000 so šípkami

100 + 20 tabliet zadarmo
Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k zníženiu miery únavy a 

vyčerpania. Navyše obohatený o prírodnú silu šípok. Unikátna tableta 
TIME-RELEASE zaisťujúca postupné uvoľňovanie. Akcia platí aj na 

balenie 50+10 tabliet za 6,70 €.

Výživový doplnok

13,05 €
11,00 €

*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



5,30 €
4,60 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
Probicus Premium

15 kapsúl
Množstvo živých baktérií (5 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií) je 

garantované do konca doby exspirácie! Obsahuje aj prebiotickú vlákninu 
a vitamín B6 na podporu imunity. Výhodne tiež Probicus Premium 30 

kapsúl za 8,35 €.

Výživový doplnok

ÚNAVA A VYČERPANIE

Supradyn CoQ10 Energy
vo forme obalených alebo šumivých tabliet

30 ks
Chýba Vám energia? Cítite sa unavení?  

Vyvážený komplex vitamínov, minerálov a stopových prvkov s koenzýmom 
Q10. Vďaka obsahu niacínu prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

Výživový doplnok

Supradyn CoQ10 Energy
vo forme obalených alebo šumivých tabliet

Vyvážený komplex vitamínov, minerálov a stopových prvkov s koenzýmom 
Q10. Vďaka obsahu niacínu prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

10,65 €
8,99 €

13,45 €
11,99 €
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BOLESŤ
BRUFEN® 400mg*

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. 

Výhodne aj BRUFEN® 400, 50 tabliet za 4,35 €.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

11,75 €
10,15 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
BIOPRON9 premium

30 tabliet
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 16,35 €.

Výživový doplnok

7,25 €
6,25 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
LINEX COMPLEX

14 ks
Živé baktérie Lactobacillus rhamnosus GG 20 miliárd CFU 

v dennej dávke (2 kapsuly), vitamíny B1, B2, B6 a zinok. 1 - 2 
cps denne. Pre dospelých a deti od 6 rokov.

Výhodne tiež iné druhy LINEX kapsúl.

Výživový doplnok

Zbierajte BODY a čerpajte VÝHODY
s vernostným programom PARTNER

Vyplniť prihlášku
v lekárni PARTNER

Vernostná karta
pripravená na zbieranie

bodov

Už v 100 LEKÁRŇACH

BOLESŤ
BRUFEN® 400mg*

30 tabliet
 400mg

30 tabliet
 400mg

BOLESŤ

4,45 €
3,40 €

Akcia platí od 1.2.2020 do 29.2.2020 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



OPARY
Zovirax Duo*

krém 2 g
Krém na liečbu oparu s dvojitým zložením : zastavuje množenie vírusu a 

pomáha liečiť zápal. Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

Liek na vonkajšie použitie

OPARY

13,05 €
11,25 €

PROSTATA A POTENCIA
Prostamol® uno*

60 kapsúl
Prostamol®uno je liek na liečbu ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení 

prostaty v I. a II. Štádiu. Obsahuje 320 mg serenoe repens.
Liek sa užíva 1 kapsula denne po jedle. 

Liek obsahuje polotuhý extrakt plodu serenoy plazivej
Liek na vnútorné použitie

Prostamol uno
PROSTATA A POTENCIA
Prostamol® uno*

19,75 €
17,00 €

INTÍMNA HYGIENA
Vlhčené utierky TENA

Wet Wipe 48 ks
Vlhčené utierky TENA poskytujú rýchlu, efektívnu a súčasne jemnú očistu 
tela pri každej výmene inkontinenčnej pomôcky. Utierky sú veľké, a preto 

sú ideálne na čistenie tela dospelých osôb.

INTÍMNA HYGIENA
Vlhčené utierky TENA

5,25 €
4,30 €

TLAKOMERY
MICROLIFE TLAKOMER

BP A2 ACCURATE
na rameno s adaptérom  ZDARMA

Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene, vybavený PAD 
technológiou pre včasné rozpoznanie arytmie srdca. Klinicky overená presnosť 

meraní v domácich podmienkach.

Zdravotnícka pomôcka

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

2,10 €
1,70 €

20,00 €/l

PAD upozornenie 
na displeji

39,55 €
32,60 €

ČAJE
LEROS NATUR

ŠTÍHLA LÍNIA ČAJOVINA 20x1,5 g (30 g)
Funkčné čaje Leros: dajte šancu bylinným zmesiam a nechajte ich 
blahodarne pôsobiť na svoj organizmus. Doplnky stravy máme 

notifikované a funkčné čaje radu Leros Natur sú 100 % prírodné, bez 
umelých látok a aróm. Viac druhov.

ŠTÍHLA LÍNIA ČAJOVINA 20x1,5 g (30 g)
Funkčné čaje Leros: dajte šancu bylinným zmesiam a nechajte ich 

LEROS NATUR
ČAJE

2,60 €
2,25 €

2,75 €
2,35 €

IMUNITA  VITALITA
Hliva ustricovitá
s rakytníkovým olejom

60 + 60 kapsúl zadarmo
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodných akciových 

baleniach. Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov 
s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2mg v 1 kapsule. Výhodne 

tiež Hliva ustricovitá s rakytníkovým olejom 200 kapsúl za 23,00 €.

Výživový doplnok

IMUNITA  VITALITA
Hliva ustricovitá
s rakytníkovým olejom

16,15 €
14,65 €

STOP FAJČENIU
NiQuitin Clear*

21 mg  7 ks
24 hodinová kontrola pri odvykaní od fajčenia. Uľaví od chuti na 

cigaretu, zmierni abstinenčné príznaky.
Výhodne tiež ďalšie produkty z radu NiQuitin. 

Liek obsahuje nikotín | Liek na vonkajšie použitie

STOP FAJČENIU
NiQuitin Clear*

21 mg  7 ks

STOP FAJČENIU

23,90 €
20,60 €

OPUCH A ZÁPAL
Reparil® – Gel N

dermálny gél* 100 g
+ výhrevný vankúšik za 0,01€

Potláča opuch, zápal. Používa sa pri zraneniach s pomliaždeninami, 
vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách. VÝHODNE AJ Reparil®

Dragées 20mg, 40 tabliet za 7,90 €. Tablety obsahujú laktózu.

Reparil® Dragées 20mg: Liek obsahuje aescín | Liek na perorálne použitie
Reparil® – Gel N: Liek obsahuje aescín a dietylamínsalicylát | Liek na vonkajšie použitie

OPUCH A ZÁPAL

11,70 €
117,00 €/kg

OPUCH A ZÁPAL

*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


