PRIVÍTAJTE JAR
s rodinným lekárnikom PARTNER

marec 2020
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ÚNAVA A VYČERPANIE

MaxiMag HORČÍK FORTE
375 mg + VITAMÍN B6 50 kapsúl

Prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy, rovnováhe elektrolytov, správnemu
fungovaniu nervového systému a svalov, normálnej psychickej funkcii,
udržaniu zdravých kostí a zubov.

KL AMY

KAŠEĽ

VLASY A NECHTY

Stoptussin®*

BIOSIL PLUS

Stoptussin - správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam - tíši dráždivý
kašeľ, chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, riedi hlien, a tým napomáha
vykašliavaniu. Výhodne tiež Stoptussin sirup, 180ml za 5,30 € (29,40 €/l).

Kombinácia minerálov a vitamínov pre krásne a zdravé vlasy a nechty

50ml

60 tabliet

Výživový doplnok

Lieky na vnútorné použitie

Výživový doplnok

8,20 €

6,70 €

6,95 €

5,85 €
6,10 €

5,25 €

NÁDCHA

Otrivin* PLUS

CHRÍPKA A NACHLADNUTIE

BOLESŤ HRDLA

horúci nápoj, pomaranč a zázvor, 12 vrecúšok

Med a Citrón, 24 pastiliek

PARALEN® GRIP*

Strepsils

*

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy,
bolesť hrdla.Nespôsobuje ospalosť. Bez umelých farbív. Zľava platí aj PARALEN®
GRIP horúci nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg, PARALEN® GRIP horúci nápoj
Novum 500 mg/10 mg a PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg.

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám už po
1 minúte.* Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach. Výhodne tiež iné
príchute Strepsils pastiliek. Výhodne tiež iné druhy Strepsils pastiliek.

Liek na vnútorné použitie

Liek na perorálne použitie

/vasrodinnylekarnik

*Na základe štúdie in vitro.

www.partner.sk

*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 1.3.2020 do 31.3.2020 alebo do vypredania zásob.

1mg/ml + 50mg/ml, 10 ml
Novinka Otrivin Plus - jeden sprej s trojitým účinkom. Vďaka obsahu 2 účinných
látok uvoľňuje upchatý nos, hojí a chráni poškodenú nosovú sliznicu.
Liek na použitie do nosa

9,35 €

8,10 €

4,90 €

4,45 €
4,40 €

3,60 €
L.SK.MKT.CC.03.2018.0690

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

COLDREX MAXGRIP
*

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

Aspirin -C
®

*

NÁDCHA

NASAL DUO ACTIVE*

LESNÉ OVOCIE, 10 vreciek

10 šumivých tabliet

0,5/50 mg/ml, 10ml

Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý uľaví od príznakov
chrípky a silného prechladnutia. Znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, bolesť
v hrdle, uvoľňuje upchatý nos.
Výhodne tiež Coldrex Maxgrip Lemon a Coldrex tablety.

Pri zápalových ochoreniach, nachladnutí, alebo chrípke.
Uľavuje od bolesti v krku, bolesti svalov, kĺbov a chrbta. Zmierňuje horúčku.
Výhodne tiež Aspirin-C, 20 šumivých tabliet za 7,10 €.

Nosový sprej s dvojakým účinkom - váš upchatý nos nielen uvoľní, ale aj
účinne hojí podráždenú sliznicu. Vhodný aj pre deti od 2 rokov.
Výhodne tiež NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml, 10ml za 3,60 €.

Liek na vnútorné použitie

Lieky na použitie do nosa

Liek na vnútorné použitie

6,70 €

5,80 €

6,90 €

7,10 €

6,00 €

6,10 €

50,00 €/l

BOLESŤ HRDLA

BOLESŤ HRDLA

Neo-angin*

KAŠEĽ

Orocalm* 1,5 mg/ml, 30 ml

+ Vitamín C 500 mg, 15 kapsúl za 0,01€

bez cukru, 24 pastiliek
+ Vitamín C 500 mg, 15 kapsúl za 0,01€

Mieri priamo na silnú bolesť v krku! Uľaví od akútnej silnej bolesti v krku
s bolestivým prehĺtaním.

Na bolesť hrdla jednoducho Neo-geniálny! Uľavuje od bolesti, potláča
zápal, lieči infekciu. Akcia platí aj na príchute šalvia a čerešňa.

Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. Zmierňuje suchý
dráždivý aj prieduškový kašeľ. Rýchla úľava.
V zľave tiež Tussirex Junior sirup za 6,00 €.

Liek obsahuje benzydamíniumchlorid | Liek na orálne použitie

Liek na orálne použitie

Zdravotnícka pomôcka

4,70 €

4,90 €

3,85 €

4,20 €

TUSSIREX sirup, 120 ml

7,70 €

6,50 €

42,00 €/l

IMUNITA

CELASKON® tablety*

BOLESŤ HLAVY

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

ATARALGIN*

KAŠEĽ

Ambrobene* 15mg/5ml
100ml

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.
Výhodne aj Ambrobene 7,5mg/ml, 100ml za 3,80 € (38,00 €/l) a
Ambrobene 30mg, 20tbl. za 3,20 €.

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

Lieky obsahujú ambroxóliumchlorid | Lieky na vnútorné 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.

/vasrodinnylekarnik

7,29 €

6,29 €

6,10 €

5,30 €

13,80 €

11,90 €
119,00 €/kg

BOLESŤ HLAVY

Panadol Migréna
*

250 mg/250 mg/65 mg, 20 tabliet

LOKÁLNA BOLESŤ

Voltaren* forte
2,32% gél, 100g

Panadol Migréna - Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu 2
liečiv proti bolesti a kofeínu pro posilnenie účinku. Od 18 rokov.

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.

Liek na vnútorné použitie

Liek obsahuje diklofenak, dietylamínovú soľ | Liek na vonkajšie použitie

LOKÁLNA BOLESŤ

LIVSANE Hrejivý zábal

na oblasť krku a ramien, 29x9 cm, 1 ks
Uvoľňuje bolesti svalov a kĺbov na zadnej strane krku a v oblasti
ramien. Aplikuje sa nalepením na pokožku. Pôsobí minimálne 8
hodín. Aktivuje sa vzduchom - otvoriť pred použitím. Výhodne tiež
LIVSANE hrejivá náplasť na chrbát za 5,99 €.
Zdravotnícka pomôcka

10,20 €

8,35 €

21,70 €

17,75 €

17,25 €

14,90 €

10,20 €

8,35 €
PODPORA IMUNITY

LIPO C ASKOR FORTE
60 kapsúl
+ testovacie prúžky

Vitamín C s lipozomálnym vstrebávaním s extraktom zo šípok a
bioflavonoidmi z citrusových plodov. Vysoká absorpcia do krvi. Na
podporu imunity a CNS. Darček - testovacie prúžky.
Výživový doplnok

KOLAGÉN

Colafit 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

ÚNAVA A VYČERPANIE

MAGNE B6® FORTE
50 tabliet

Magne B6® Forte tablety obsahujú citrát horčíka pre účinné
doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 prispievajú k zníženiu
vyčerpania a únavy a k správnej funkcii psychiky. Výhodne
tiež MAGNE B6 Control Stress® 30 tabliet.
Výživový doplnok

25,00 €

18,15 €

6,75 €

5,85 €

15,65 €

13,40 €

IMUNITA

MULTIVITAMÍNY

Centrum od A až po Železo
100 tabliet

Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami. Na podporu
energie, imunity a zdravia kože. Určený pre dospelých, bezgluténový, bez cukru.
V ponuke aj Centrum Silver na podporu výživy osôb nad 50 rokov, vo výhodnom
balení 100 tabliet so zľavou 25%.

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U.
60 kapsúl

Vitamín D3 podporuje normálnu funkciu imunitného systému. Bez lepku,
laktózy a bravčovej želatíny. Výhodne aj VIGANTOLVIT OSTEO
s vitamínmi D3, K2 a vápnikom pre zdravé kosti a svaly.
Výživový doplnok

*Vitamíny B1, B2, B6, B12 prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. Vitamín C
prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vitamín A prispieva k udržaniu zdravej pokožky.

60 + 20 kapsúl

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík. 21 miliárd životaschopných
mikroorganizmov v dennej dávke (2 kapsuly). Navyše selén pre podporu
imunity a prebiotiká. Výhodne tiež GS Laktobacily FORTE 21.
Výživový doplnok

Výživový doplnok

www.partner.sk

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

GS SUPERKY PROBIOTIKÁ

Akcia platí od 1.3.2020 do 31.3.2020 alebo do vypredania zásob.

11,50 €

9,45 €

2,70 €

2,20 €
21,45 €

18,50 €

ČAJE

DETSKÉ KOLIKY

LEROS BABY BIO ČAJ

Colief dojčenské kvapky proti kolike

PRE DOJČIACE MATKY, s jastrabinou
20x2 g
Myslíme aj na mamičky. Mimoriadne kvalitné čaje pre tehotné aj dojčiace ženy
spĺňajú najprísnejšie požiadavky. Sú chutné, 100 % prírodné, bez chemických
prísad. V ponuke viac druhov.

OČI

Systane® ULTRA

15ml

zvlhčujúce očné kvapky, 10 ml

Colief kvapky pre dojčatá obsahujú prírodný enzým, ktorý prináša úľavu
od príznakov koliky, spôsobených intoleranciou laktózy. Nečakajte na
koliku, predchádzajte jej. Klinicky testované, vhodné od narodenia.

Doprajte okamžitú úlavu a intenzívnu hydratáciu
suchým, páliacim a podráždeným očiam. Vhodné aj pre
nositeľov kontaktných šošoviek. Výhodne aj Systane®
COMPLETE 10 ml za 11,65 €.

Výživový doplnok

Zdravotnícka pomôcka

7,20 €

5,25 €

6,60 €

5,65 €

26,50 €

22,85 €

L.SK.MKT.CC.12.2
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EKZÉM

OČI

OCUTEIN BRILLANT

Bepanthen®

ALERGIA

Livostin*

Luteín 25 mg - DA VINCI, 60 kapsúl
+ očné kvapky OCUTEIN Sensitive PLUS, 15 ml

0,5 mg/ ml, 10 ml
Príznaky alergickej rinitídy. Okamžitá úľava.
Cielený účinok v mieste ťažkostí

Vysoko účinné zloženie – obsahuje až 25 mg luteínu! Najviac luteínu pre
rýchlejší nástup ochranného účinku. Prispieva k udržaniu ostrého zraku,
vyživuje a regeneruje unavené oči.

Sensiderm krém, 20 g
Uľavuje od svrbenia do 30 minút po aplikácii.
Obnovuje tiež kožnú bariéru po liečbe ekzému kortikoidmi.
Hydratuje a regeneruje. Možno ho používať dlhodobo. Výhodne tiež
Bepanthen Sensiderm krém, 50 g za 11,45 €.
Zdravotnícka pomôcka

Liek obsahuje levokabastíniumchlorid | Liek na nazálne použitie

Zdravotnícka pomôcka

7,60 €

6,90 €

11,65 €

8,39 €
14,00 €/kg

14,40 €

11,54 €
19,20 €/kg

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Sunar Complex

RAKYTNÍČEK+ želatínky

2, 3, 4 a 5, 600g

veľkonočné vajce, 50 ks

Dojčenská výživa s mliečnym tukom.
Vitamín A1 prispieva k normálnej funkcii imunitného systému.
Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy.

Dojčenská výživa s mliečnym tukom. Komplexná starostlivosť pre spokojné
bruško. Vápnik1 a vitamín D1 sú potrebné pre normálny rast a vývoj kostí
dieťaťa. Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy.

Rakytníček želatínky+ v limitovanej veľkonočnej edícii. Na výber červené, zelené alebo žlté
vajíčko. Želatínky obsahujú rakytník, 9 vitamínov a zmes ovocných koncentrátov.

2, 3 a 4, 600g

Podľa požiadaviek legislatívy všetky následné mlieka obsahujú vitamín A.

1

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

Sunar Premium

Podľa požiadaviek legislatívy všetky následné mlieka obsahujú vitamín D a vápnik.

1

*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.

Výživový doplnok

/vasrodinnylekarnik

6,30 €

10,80 €

20,00 €

5,45 €

9,80 €

MOČOVÉ CESTY

17,00 €

PROSTATA A POTENCIA

MOČOVÉ CESTY

Cemio RED3

URO Help Forte

KANADSKÉ BRUSNICE

Rýchla a efektívna pomoc pri akútnych zápaloch močového ústrojenstva
a prevencia.Účinná kombinácia kurkumínu, štandardizovaného extraktu
kanadských brusníc, D-manózy a vitamínu C s vlákninou.
Výhodne tiež URO Help Fortevrecúška 20 ks.

Kapsuly s obsahom prírodných extraktov, D-manózy, vitamínu C a
plodov brusníc. Vysoký obsah extraktu zo žihľavy a brezy priaznivo
ovplyvňuje funkciu močového ústrojenstva.

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.
Výhodne tiež RED3, 30 kapsúl za 10,95 €.

Výživový doplnok

Výživový doplnok

10 vrecúšok

Výživový doplnok

AKUT, 15 kapsúl

60 kapsúl

3,95 €

3,20 €
32,00 €/kg

29,00 €
VETERINÁRNE LIEKY

Foresto* 1,25 g + 0,56 g
obojok pre mačky a psy ≤ 8 kg
+ svietiaci prívesok ako darček

Obojok pre psy a mačky. Ochrana až 8 mesiacov.
Repelentný účinok-odpudzuje a hubí kliešte pri psoch a
mačkách. Obsahuje Imidacloprid, Flumetrin. Svietiaci prívesok
sa môže tvarom i farbou líšiť. Akcia platí aj na Foresto 4,50 g
+ 2,03 g obojok pre psy nad 8 kg.

VITAMÍNY

Voľnopredajné veterinárne lieky
určené na vonkajšie použitie.

Rybí olej

0,01 €

30 kapsúl

Rybí olej – prírodný zdroj vitamínov A a D.
Výživový doplnok

41,75 €

34,45 €

12,00 €

9,90 €

6,70 €

5,45 €

TLAKOMERY

MICROLIFE TLAKOMER
DIGITÁLNY BP 3AG1 automatický
s adaptérom na rameno, 1 ks
+ digitálny teplomer MT 3001

Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno a kompresorom,
vybavený PAD technológiou pre včasné rozpoznanie arytmie srdca.
Dodávaný s darčekom – digitálnym teplomerom MT 3001

NECHTOVÁ MYKÓZA

Excilor

pero na liečbu plesňových infekcií nechtov
Excilor je určený na ošetrenie plesňových infekcií nechtov. Rýchle
preniká do nechtu a tak pôsobí v mieste problému. Stačí jedna
minutá denne bez potreby úpravy nechta pilníkom.
Zdravotnícka pomôcka

Zdravotnícka pomôcka

www.partner.sk

Akcia platí od 1.3.2020 do 31.3.2020 alebo do vypredania zásob.

HEMOROIDY

Procto-Glyvenol®*

5%+2%, 30g, rektálny krém
Lokálna liečba vonkajších a vnútorných hemoroidov.
100g rektálneho krému obsahuje 5g tribenozidu a 2g bezvodého
lidokaíniumchlorid.
Liek na rektálne použitie

Vyberte si
svoju odmenu
z nového vernostného
katalógu 2020
Už v 100 LEKÁRŇACH

www.partner.sk

