
SLNEČNÁ OCHRANA
Ladival®

ALLERG SPF 30 gél na opaľovanie, 200 ml
PRE DETI SPF 50+ mlieko na opaľovanie, 200 ml
SENSITIV SPF 50 mlieko na opaľovanie, 200 ml

Opakovaný víťaz nezávislého d-testu. Účinný ochranný prostriedok proti UV-A, 
UV-B a IR-A (patent) žiareniu. Bez farbív, parfémov, minerálnych olejov, PEG 
emulgátorov a parabénov. Zľava platí aj na ďalšie produkty z radu Ladival®.

Kozmetické výrobky

SLNEČNÁ OCHRANA
Ladival®

BOLESŤ
Ibalgin® 400*

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

menštruačná bolesť. Znižuje horúčku. Protizápalový účinok.
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.

14,90 €
12,85 €

64,30 €/l

BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32% gél

Voltaren 140mg liečivá náplasť, 5 ks
Voltaren Rapid 25mg, 20 tabliet

Voltaren Forte 2,32% gél je analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 24h pri aplikácii 
2x denne. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov, kĺbov. 

Voltaren Rapid 25 obsahuje diklofenak, draselnú soľ. Voltaren 140 mg liečivá náplasť obsahuje sodnú 
soľ diklofenaku. Voltaren Forte 2,32% gél obsahuje obsahuje diklofenak, dietylamínovú soľ.
Voltaren Forte 2,32% gél a Voltaren 140 mg liečivá náplasť sú lieky na vonkajšie použitie.

Voltaren Rapid 25 mg je liek na vnútorné použitie.

11,60 €
8,95 €

6,60 €
5,10 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY
DETRALEX* 500mg

60 tabliet
DETRALEX lieči prejavy chronického žilového ochorenia ako bolesť, pocit 

ťažkých, či unavených nôh. Tiež lieči príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy. 
Detralex je liek s účinnou látkou, čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia.   

Liek na vnútorné použitie.

ZDRAVÁ PEČEŇ
Essentiale® 300 mg*

100 kapsúl
Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. Essentiale® je 

určený pacientom s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku 
toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri zápale pečene. 

Výhodne tiež Essentiale® forte N 30 kapsúl za 8,95 €.

Liek obsahuje esenciálne fosfolipidy. | Liek na vnútorné použitie.

ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY
DETRALEX* 500mg

17,50 €
15,10 €

ZDRAVÁ PEČEŇ
Essentiale® 300 mg*

18,80 €
15,35 €

BOLESŤ
Ibalgin® 400*

5,20 €
4,49 € POZNÁTEZ TV REKLAMY

13,30 €
11,45 €

57,30 €/l

14,90 €
12,85 €

64,30 €/l

13,80 €
10,65 €

106,50 €/kg

18,50 €
14,30 €

95,30 €/kg

20,85 €
16,10 €

89,40 €/kg

14,90 €
12,85 €

64,30 €/l

POZNÁTEZ TV REKLAMY

18,80 €
15,35 €

5,20 €
4,49 € POZNÁTEZ TV REKLAMY

13,30 €
11,45 €

57,30 €/l

14,90 €
12,85 €

PRIVÍTAJTE LETO

s rodinným lekárnikom PARTNER

jún 2020

Voltaren Rapid 25 mg je liek 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. | Akcia platí od 1.6.2020 do 30.6.2020 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik www.partner.sk



OPUCH A ZÁPAL
Lioton* gel 100 000

100 g
Lioton® gel 100 000 zmierňuje bolestivé príznaky kŕčových žíl, 
opuch aj zápal, lieči úrazy svalov, šliach a väziva a redukuje 

modriny. Má chladivý efekt. 

Liek obsahuje sodná soľ heparínu. | Liek na vonkajšie použitie.

LOKÁLNA BOLESŤ
NUROFEN* 200 mg

liečivá náplasť, 4 ks
Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, či vyvrtnutí v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok 
1 náplaste až počas 24h. Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. Výhodne tiež 

NUROFEN 200mg liečivá náplasť, 2 ks za 5,15 €.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vonkajšie použitie.

NEVOĽNOSŤ PRI CESTOVANÍ
KINEDRYL®*

10 tabliet
Liek na predchádzanie a liečbu cestovnej nevoľnosti pre dospelých a deti 

od 2 rokov.

Liek na vnútorné použitie

UNAVENÉ NOHY
GENERICA DIOSVEN gel

100 g
Rýchla pomoc pre ťažké a unavené nohy! Chladivý gél vhodný i pre tehotné a

dojčiace ženy! Prináša okamžitú chladivú úľavu, nelepí sa, nemastí a navyše pekne
vonia. Obsahuje 1% escín, panthenol a silice.  V akcii aj 50 g balenie za 2,65 €.

Kozmetický výrobok

LOKÁLNA BOLESŤ
NUROFEN* 200 mg

liečivá náplasť, 4 ks

10,15 €
8,55 €

UNAVENÉ NOHY
GENERICA DIOSVEN gel

BOLESŤ
ATARALGIN*

325 mg/130 mg/70 mg, 50 tabliet
Liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice. Vďaka unikátnemu zloženiu rýchlo 
uľaví od bolesti, zníži emočné, psychické a svalové napätie a tým odstráni 

aj možnú príčinu bolesti.

Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ
ATARALGIN*

7,70 €
6,65 €

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium B-komplex

100 +20 tabliet zadarmo 
Magnesium B-Komplex vďaka horčíku a vitamínom B znižuje 

psychické napätie, únavu a vyčerpanie a pomáha k normálnej 
činnosti svalov. 2 tablety denne pre optimálne vstrebanie horčíka.

Výživový doplnok

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium B-komplex

100 +20 tabliet zadarmo 

ÚNAVA A VYČERPANIE

9,70 €
8,35 €

NEVOĽNOSŤ PRI CESTOVANÍ
KINEDRYL®*

10 tabliet

4,15 €
3,70 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
BIOPRON Forte

30 kapsúl
Komplex živých mikroorganizmov s S. Boulardii a 

fruktooligosacharidmi. Vaša denná dávka života, nielen na 
cesty. V akcii aj Biopron Forte 60 tabliet za 15,45 €.

Výživový doplnok

10,75 €
9,25 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
Enterina 8 fľaštičiek

Pri tráviacich a črevných ťažkostiach. Obsahuje čučoriedky, probiotikum, 
vitamíny B, K a prebiotikum. Vhodné pre deti od 6 mesiacov a dospelých. 

Užíva sa 1x denne.

Výživový doplnok

IMUNITA A REKONVALESCENCIA
ProfiZYM Plus

180 tabliet
Obsahuje 8 enzýmov neživočíšneho pôvodu, enzým Serrazimes-I®, 

rutín, vitamín C a selén. Pre správne fungovanie imunitného systému, pri 
rekonvalescencii, na zníženie únavy a vyčerpania. V akcii aj ProfiZYM 

PLUS 60 tabliet za 29,00 €.

Výživový doplnok

IMUNITA A REKONVALESCENCIA
ProfiZYM Plus

180 tabliet

94,35 €
77,10 €

OPUCH A ZÁPAL

12,95 €
11,20 €

112,00 €/kg

5,65 €
4,85 €

48,50 €/kg

12,25 €
10,00 €

125,00 €/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



HOJENIE RÁN
Alfasilver sprej

na ošetrenie rán, 125 ml
Sprej s ionizovaným striebrom na ošetrenie akútnych aj 

chronických rán. Striebro chráni pred infekciou, vytvára vhodné 
prostredie pre urýchlenie hojenia. V rane chladí a neštípe.

Zdravotnícka pomôcka

HOJENIE RÁN
Alfasilver sprej

na ošetrenie rán, 125 ml

HOJENIE RÁN HOJENIE RÁN
UniGel

5 g
Hydrofilný gél na ošetrenie: povrchové poranenia kože, odreniny, 
rezné rany, popáleniny a drobné poranenia v domácnosti a pri 

športe. Zabraňuje tvorbe chrást a vzniku jazvy.

Zdravotnícka pomôcka

7,55 €
6,55 €

OCHRANA POKOŽKY
Sudocrem® MULTI-EXPERT

60g
Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky. Ochranný krém na 
podporu liečby a prevencie: plienkovej dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky. 

V akcii aj iné veľkosti balení Sudocrem® MULTI-EXPERT.

Zdravotnícka pomôcka

STAROSTLIVOSŤ PO OPAĽOVANÍ
OMEGA Panthenol

10% ĽADOVÝ EFEKT
pena v spreji po opaľovaní, 150 ml

DOKONALÁ REGENERÁCIA A HYDRATÁCIA NIELEN PO OPAĽOVANÍ. 
Prinášajú úľavu slnkom podráždenej pokožke.Vďaka D-panthenolu upokojujú a 

napomáhajú regenerovať pokožku po opaľovaní.
Výhodne tiež iné druhy omega Panthenolu.  

Kozmetický výrobok

5,79 €
4,99 €

ZDRAVÁ POKOŽKA
LIVSANE Betakarotén Plus

60 kapsúl
Výživový doplnok s betakaroténom, vitamínmi a meďou prispieva k udržaniu zdravej 
pokožky. Obsahuje komplex vitamínov - biotín, niacín, vitamín A a B2, vitamín C a E. 

Výživový doplnok

STAROSTLIVOSŤ PO OPAĽOVANÍ
SWISS Panthenol PREMIUM
10% telové mlieko, 200 +50 ml zadarmo 

Kozmetický prípravok s obsahom D-panthenolu 10%,aloe vera a vitamínov A,D,E 
a F.Regeneruje a vyživuje slnkom podráždenú pokožku,dobre sa vstrebáva,vhodný 
pre deti a citlivú pokožku. V akcii aj SWISS Panthenol PREMIUM spray (s aloe) 

150+25 ml zadarmo (175 ml) za 6,60 €.

Kozmetický výrobok

STOP HMYZU
PREDATOR FORTE

REPELENT DEET 25% sprej, 150 ml
Nedá šancu komárom a kliešťom! Predator je repelentná ochrana 
proti komárom, kliešťom a ďalšiemu hmyzu. Aplikácia na pokožku 

aj odev. Jemne parfumované.

Biocídny výrobok

ČAJE
LEROS Malina čaj

& MIX čajov a byliniek
S čajmi Leros je každý deň voňavý a plný zdravia. 

Vyberajte podľa svojej chuti aj nálady. Čaje sú 
pripravované s dôrazom na lahodnú chuť aj 

vynikajúcu kvalitu. V ponuke rôzne druhy.

STOP HMYZU
PREDATOR FORTE

Sudocrem® MULTI-EXPERT
60g

OCHRANA POKOŽKY

& MIX čajov a byliniek
S čajmi Leros je každý deň voňavý a plný zdravia. 

Vyberajte podľa svojej chuti aj nálady. Čaje sú 
S čajmi Leros je každý deň voňavý a plný zdravia. 

Vyberajte podľa svojej chuti aj nálady. Čaje sú 
S čajmi Leros je každý deň voňavý a plný zdravia. 

pripravované s dôrazom na lahodnú chuť aj 
vynikajúcu kvalitu. V ponuke rôzne druhy.

& MIX čajov a byliniek& MIX čajov a byliniek

2,55 €
2,20 €

10,45 €
8,60 €

68,80 €/l

7,55 €
6,85 €

45,70 €/l

7,00 €
6,05 €

40,30 €/l

3,85 €
3,35 €

55,80 €/kg

7,35 €
6,35 €

25,40 €/l

Akcia platí od 1.6.2020 do 30.6.2020 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



ÚNAVA, VYČERPANIE
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 18,45 €.

Výživový doplnok

PAMÄŤ
GinkoPrim MAX

60 tabliet
Kvalitný extrakt z ginkga biloba pre lepšiu pamäť, koncentráciu a mozgovú 

aktivitu. V akcii tiež GinkoPrim MAX 30 tabliet za 6,60 €.

Výživový doplnok

12,00 €
9,90 €

MYKÓZA NECHTOV
Excilor

lak na liečbu plesňových infekcií nechtov 3,3 ml
Excilor® je účinné riešenie proti plesňovým infekciám nechtov. Vďaka svojej 
unikátnej Transactive technológii rýchlo preniká nechtom. Stačí jedna minúta 

denne bez pilníkovania.

Zdravotnícka pomôcka

GYNEKOLOGICKÉ ŤAŽKOSTI
ROSALGIN® EASY*

140 mg vaginálny roztok, 5 x 140ml
ROSALGIN® EASY prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, 

svrbenia a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Vaginálny roztok 
určený na výplachy pošvy.

Liek obsahuje benzydamíniumchlorid | Liek na vaginálne použitie

GYNEKOLOGICKÉ ŤAŽKOSTI
ROSALGIN® EASY*

140 mg vaginálny roztok, 5 x 140ml

12,25 €
11,15 €

15,90 €/l 4,55 €
3,95 €

MYKÓZA KOŽE A NECHTOV
Candibene*, dermálny krém

20g
Candibene je antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového 

lôžka. Výhodne tiež Candibene, dermálna roztoková 
aerodisperzia, 40ml za 3,45 €.

Lieky obsahujú klotrimazol | Lieky na vonkajšie použitie

19,35 €
14,95 €

NEDOSTATOK ŽELEZA
SmartHit IV Ferrum

30 kapsúl
Výživový doplnok s obsahom lipozomálneho železa. Vysoká biologická dostupnosť 

železa vďaka technológii Miosol. 

Výživový doplnok

11,60 €
10,55 €

11,60 €
10,00 €

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar Premium

2, 3 a 4, 600g
Dojčenská výživa s mliečnym tukom, bez palmového oleja.

Naše najlepšie receptúra s vitamíny A a C* pre správnu funkciu imunitného 
systému. Železo* pre podporu rozvoja poznávacích funkcií.

Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy.
* Obsahujú všetky následná dojčenská mlieka podľa zákona.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar Complex

2, 3, 4 a 5, 600g
Dojčenská výživa s mliečnym tukom. Komplexná starostlivosť pre 

spokojné bruško.  Vápnik* a vitamín D* pre normálny rast a vývoj kostí 
dieťaťa. Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy.

* Obsahujú všetky následná dojčenská mlieka podľa zákona.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar Complex

2, 3, 4 a 5, 600g

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

11,65 €
8,40 €

14,00 €/kg

12,10 €
9,90 €

TVORBA MATERSKÉHO MLIEKA
Lactil®, 56 kapsúl

Produkt ekologického poľnohospodárstva. Fenikel a semeno anízu 
podporujú tvorbu materského mlieka a zlepšujú trávenie. Ekologická 

kvalita je garantovaná systémom Certisys BE-BIO-01.

Výživový doplnok

NOVINKA

Sunar Premium
2, 3 a 4, 600g

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar Premium

14,40 €
11,60 €

19,30 €/kg

*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


