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LOKÁLNA BOLESŤ

TRÁVENIE

DOLGIT* krém

Hylak forte*, 100ml

100 g

+ Hylak forte , 30ml za 0,01 €

Je určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických bolestí
a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu formou lokálneho
zábalu. Vhodný od 14 rokov.

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.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vonkajšie použitie

Liek na vnútorné použitie

*

ZDRAVÉ VLASY A NECHTY

BIOSIL PLUS
60 tabliet

Kombinácia vitamínov a minerálov pre zdravé a krásne vlasy a nechty.
Výživový doplnok

18,80 €

7,00 €

8,10 €

5,90 €

0,01 €

ZDRAVÁ PEČEŇ

Essentiale* 300 mg

KAŠEĽ

ERDOMED®* 225mg

20 vreciek
+ TANTUMGRIP* 600 mg/10 mg
s pomarančovou príchuťou,
10 vreciek za 0,01€
ERDOMED je osvedčený liek na ochorenia horných aj dolných
dýchacích ciest. ERDOMED® 225mg, 20 vreciek s pomarančovou
príchuťou je dostupný aj bez lekárskeho predpisu. Vhodný pre dospelých
a dospievajúcich od 12 rokov.
®

ÚNAVA A VYČERPANIE

Magnézium 400 mg

+ vitamíny B6 a C
s príchuťou manga, 20 vrecúšok
Vitar Magnézium Mango 400 mg v sypkej forme! Obsahuje aj vitamíny
B6 a C. Na posilnenie svalov, nervov a srdca. Nasypte priamo do úst
bez zapíjania. S rýchlym nástupom účinku.
Výživový doplnok

ERDOMED® obsahuje erdosteín | Lieky na vnútorné použitie

/vasrodinnylekarnik

15,35 €

/lekaren_partner

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 1.9.2020 do 30.9.2020 alebo do vypredania zásob.

100 kapsúl

Essentiale® 300 mg je určený pacientom s poškodením pečeňových funkcií
v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri zápale pečene.
V zľave tiež Essentiale forte 600mg, 30 tabliet za 8,95 €.
Liek na vnútorné použitie

Váš rodinný lekárnik

vyberá...

UŠETRÍTE

1,60 €

BOLESŤ

11,60 €

10,00 €

Voltaren* 140 mg
liečivá náplasť, 5 ks

UŠETRÍTE

Tenká, samostatne balená liečivá náplasť pre úľavu od
akútnej bolesti, zápalu a opuchu, priamo v mieste aplikácie.
Účinkuje 24 hodín pri použití 2x denne.

6,60 €

Liek obsahuje diclofenacum natricum
Liek na vonkajšie použitie

0,90 €

5,70 €

Voltaren* Rapid
25 mg, 20 kapsúl

UŠETRÍTE

Voltaren Rapid 25mg obsahuje diklofenak, draselná soľ.
Liek na vnútorné použitie.

0,70 €
5,25 €

4,55 €
VITAMÍNY A MINERÁLY

NÁDCHA

PHARMATON®

NASIVIN* SOFT 0,025 %

UŠETRÍTE

1,75 €

MAN ENERGY 30+
& WOMAN ENERGY 30+

Sprej proti nádche pre deti od 1 roka. Uľaví od upchatého
nosa už o 25 sekúnd a účinkuje až 12 hodín.

7,65 €

UŠETRÍTE

Výživové doplnky so špeciálnym zložením, ktoré
zodpovedá špecifickým potrebám ženského alebo
mužského organizmu.

10 ml

9,40 €

1,75 €

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid | Liek na použitie do nosa

9,40 €

7,65 €

Výživový doplnok

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

1,81 €
11,30 €

L.SK.MKT.CC.03.2020.1060

9,49 €

1,20 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

6,75 €

BioGaia ProTectis

5,55 €

kvapky, 5 ml

BioGaia ProTectis
žuvacie tablety
citrónová príchuť, 10 ks

UŠETRÍTE

Pre diétny režim pri poruchách zažívania, ako je
napríklad opakované zvracanie (regurgitácia),
znížená pohyblivosť čriev alebo dojčenská kolika.

11,05 €

Výživový doplnok

Všetky produkty
na:

2,05 €

9,00 €
Získajte
2-násobný počet bodo
v
vo vernostnom progra
me
za nákup vybraných
produktov!

UŠETRÍTE

0,50 €

www.mojlivsane.sk

2,99 €

2,49 €
HOJENIE RÁN

BepanGel®
50g

Hojí rany rýchlo a bez jaziev. MODERNÝ HYDROGÉL 4v1.
Urýchľuje hojenie. Chráni pred ďalšou infekciou. Chladí a nepáli.
Zabraňuje tvorbe jaziev.
Zdravotnícka pomôcka

DEZINFEKCIA

LIVSANE

Antibakteriálny gél na ruky
50 ml

LIVSANE Antibakteriálny gél na ruky čistí bez použitia
vody. Rýchlo schne. Zabíja 99,9% baktérií. Obsahuje
70% etanolu. Účinný aj proti koronavírusu.
Biocídny výrobok

ÚČINNÝ
PROTI VÍRUSOM
AJ BAKTÉRIÁM

*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

/lekaren_partner

9,05 €

7,40 €

9,95 €

8,40 €
7,70 €

7,00 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

Horúci nápoj Citrón s medom, 10 vreciek

BOLESŤ HRDLA

BOLESŤ HRDLA

Coldrex*

Dorithricin*

Strepsils

*

Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje horúčku,
odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle a uvoľňuje upchatý nos.
Obsahuje paracetamol, fenylefrín a vitamín C.
Výhodne tiež iné druhy Coldrex horúcich nápojov.

Med a Citrón, 36 pastiliek

20 tvrdých pastiliek

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám po
1 minúte. * Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach.
*na základe štúdie in-vitro

Dorithricin-jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom lokálneho
antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči
zapálené hrdlo. Vhodný aj pre deti od 2rokov.

Liek na vnútorné použitie

Liek na perorálne použitie

Liek na orálne použitie

11,75 €

5,50 €

10,80 €

9,70 €

4,75 €

9,35 €

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS

STÉRIMAR™

Na upchatý nos s obsahom morskej vody, 50ml

71,90 €/l

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS

10 ml

nosový sprej Hypertonický
s obsahom morskej vody, 135 ml

PHYSIOMER

Otrivin Menthol* 0,1%

Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, ktorá potláča rast baktérií,
pôsobí protizápalovo. Pre deti od 3 rokov a dospelých. 100%-ný prírodný,
bez konzervačných látok. Výhodne tiež Stérimar Cu (Meď) za 9,35 €.

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. Výhodne tiež Otrivin PLUS za 5,25 €.

Zdravotnícka pomôcka

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid | Liek na podanie do nosa

Zdravotnícka pomôcka

9,05 €

7,00 €

6,10 €

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí.Nosové spreje Physiomer zo 100% prírodnej
morskej vody,bohatej na minerály.Čistia a zvlhčujú nosovú sliznicu,prirodzene regenerujú.
Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Physiomer.

6,65 €

7,55 €

6,55 €

5,80 €

7,85 €
78,50 €/l

BOLESŤ HRDLA & HLASIVKY

hydro pastilky

BOLESŤ HRDLA U DETÍ

Prvá voľba pre Vaše hrdlo - účinná a šetrná! Zmierňuje bolesť
hrdla, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ. Uľaví hlasivkám, zvlhčí
suché hrdlo. Vhodné od 6 rokov, i pre tehotné ženy.

pastilky - lízanky - sirup
• Expert na bolesť v hrdle u detí!•uľavuje od bolesti v hrdle•upokojuje podráždené sliznice•vo forme jahodových pastiliek, lízaniek, čerešňového sirupu.

Zdravotnícka pomôcka

Zdravotnícka pomôcka

20 pastiliek

www.partner.sk

Junior-angin

Akcia platí od 1.9.2020 do 30.9.2020 alebo do vypredania zásob.

6,05 €

6,50 €

5,60 €

60,50 €/kg

17,25 €

14,90 €
0,01 €

LOKÁLNA BOLESŤ

Diclobene*, gél 100g

KOLAGÉN

Colafit

+ Diclobene , gél 40g za 0,01€
*

60 kociek

BOLESŤ

Nalgesin S* 275 mg
20 tabliet

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko prehltnuteľných kociek. Balenie
na 2 mesiace užívania - stačí len 1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok.

Upozornenie na zmenu názvu lieku!
V najbližšej dobe bude liek dostupný pod novým názvom Olfen gel.
Diclobene - chladivý gél s diklofenakom pre rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti
chrbta, svalov a kĺbov.

Liek Nalgesin S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesti
hlavy, chrbta, svalov, zubov, gynekologické či pooperačné
bolesti. Podáva sa tiež pri prevencii a liečbe migrény.

Výživový doplnok

Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku | Liek na vonkajšie použitie

Liek obsahuje sodnú soľ naproxénu. | Liek na vnútorné použitie

18,95 €

10,85 €

9,35 €

24,70 €

21,30 €

0,01 €

SPÁNOK

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

Biopron 9 Premium 60 tabliet

NEOSPAN forte
45 kapsúl

CHRUPAVKY A KOSTI

INOVO 5 forte
90 tabliet

Ideálna podpora celkovej pohody a rovnováhy črevnej mikrobioty pri a po
liečbe antibiotikami. Vaša denná dávka života.

Obsahuje extra dávku kozlíka lekárskeho a pomarančovníka horkého,
pre ľahšie zaspávanie a kvalitnejší spánok.Funkčnosť prípravku dopĺňajú
bylinné extrakty,vitamíny B1, B2, B6,horčík.
Výhodne tiež NEOSPAN Forte 15 kapsúl za 5,35 €.

Glukózamín a chondroitín sulfát, MSM, kolagén II. typu,
kyselina hyalurónová a vitamín C, ktorý prispieva k správnej
tvorbe kolagénu a správnej funkcii chrupaviek a kostí.

Výživový doplnok

Výživový doplnok

Výživový doplnok

+ Biopron Kids 30 tabliet za 0,01€

17,60 €

11,75 €

15,95 €

10,15 €

10,55 €

9,10 €

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

MULTIVITAMÍNY

Centrum pre mužov a
Centrum pre ženy, 30 tabliet
Kompletné multivitamíny s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami, vytvorené
špeciálne pre potreby moderných mužov a žien, na podporu imunity*.
Bezgluténové, bez cukru. Výživové doplnky.

IMUNITA  VITALITA

HLIVA USTRICOVITÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
AKCIA 1+1

*Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodných akciových baleniach.
Hliva obsahuje deklarované množstvo betaglukánov - 118,2 mg v 1 cps. Rakytník
podporuje obranyschopnosť organizmu.

Výživový doplnok

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

/lekaren_partner

10,50 €

8,55 €
12,75 €

10,99 €

14,45 €

109,90 €/kg

L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

9,99 €
20,00 €/kg

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

RAKYTNÍČEK

multivitamínové želatínky, 70 ks
Želatínky sú unikátne nielen svojou ovocnou chuťou,
obsahujú totiž 20 % ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom
9 vitamínov. Na výber z viacerých druhov.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

Bepanthen® Baby
100g

Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenín. Na každodennú
starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky namáhané dojčením
Výhodne tiež Bepanthen Baby 30g za 4,89€.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

HiPP Combiotik 3 a 4
mliečna batoľacia výživa 500 g
Inšpirované materským mliekom.
Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy.
Výhodne tiež HiPP Combiotik 2 za 10,49 €.

Kozmetický výrobok

Výživový doplnok

11,65 €

14,40 €

8,40 €

11,60 €

14,00 €/kg

19,30 €/kg

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Sunar® Complex
2, 3, 4 a 5

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Sunar® Premium
2, 3 a 4

600g

600g

Sunar® Complex 2, 3, 4 a 5 s mliečnym tukom,
bez palmového oleja.. Komplexná starostlivosť
pre spokojné bruško. Vápnik* a vitamín D* pre
normálny rast a vývoj kostí dieťaťa.

Sunar® Premium 2, 3 a 4 s mliečnym tukom,
oleja Naše najlepšie
bez palmového oleja.
receptúra s vitamíny A a C* pre správnu
funkciu imunitného systému.

Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. * Obsahujú všetky následné dojčenské mlieka podľa zákona.

7,70 €

6,30 €

7,40 €

6,40 €
19,85 €

16,40 €

VŠI

PARANIT
radikálny proti všiam a hnidám
sprej 100 ml
+ šampón 100 ml + hrebeň zadarmo

Odstráňte 100% vší jedinou 10minútovou aplikáciou! Klinicky preukázaný
účinok.Obsahuje radikálny sprej proti všiam a hnidám,šampón po ošetrení
a hrebeň naviac.
Zdravotnícka pomôcka

www.partner.sk

ZUBNÁ HYGIENA

ELMEX GELEÉ*

INKONTINENCIA

dentálny gél, 25 g

TENA Lady Pants Noir L

Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých,
ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi. Podporuje
remineralizovať zubnú sklovinu.

Prvé čierne inkontinenčné nohavičky, ktoré vyzerajú ako
spodná bielizeň. Poskytujú trojitú ochranu proti pretečeniu,
vlhkosti a zápachu, zároveň sú diskrétne a šetrné k pokožke.

Liek na dentálne použitie

Zdravotnícka pomôcka

Akcia platí od 1.9.2020 do 30.9.2020 alebo do vypredania zásob.

ZAPOJTE SA

do vernostného programu

PARTNER

Už aj ONLINE REGISTRÁCIA
vernostnyprogram.partner.sk

Online
registráciou

môžete získať až

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

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

50

bodov

