
6,50 €
36,10 €/l 6,50 €

KAŠEĽ A NÁDCHA
 Stoptussin*, 50ml

+ NASAL DUO ACTIVE* 1,0/50 mg/ml, 10ml

Stoptussin* sirup, 180ml
+ NASAL DUO ACTIVE* 0,5/50 mg/ml, 10ml

Stoptussin - správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam - tíši dráždivý kašeľ, 
chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.

Stoptussin sú lieky na vnútorné použitie.
NASAL DUO ACTIVE sú lieky na nazálne použitie. 

IMUNITA
Zinkorot®* 25 mg

50 tabliet
Zinkorot má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá sa môže prejaviť 

zvýšenou náchylnosťou k infekciám v chladnejšom období.
Zinkorot® - zinok, ktorý lieči.

Liek obsahuje dihydrát zinkumorotátu | Liek na vnútorné použitie

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

9,45 €
7,55 €

BOLESŤ HRDLA
DRILL*

24 pastiliek
Vďaka svojmu dvojitému účinku doplňujúca antibakteriálna a 

analgetická lokálna liečba ľahších infekcií sliznice ústnej dutiny a 
orofaryngu. V akcii aj Drill bez cukru a Drill ružový med.

Liek na vnútorné použitie

DRILL
24 pastiliek

BOLESŤ HRDLA
DRILL*

6,05 €
5,25 € POZNÁTEZ TV REKLAMY

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

9,35 €
8,50 € POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
 Coldrex MAXGRIP*

LESNÉ OVOCIE, 10 vreciek
+ PHYSIOMER Nosový sprej Hypertonický

20 ml za 0,01€
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Vďaka paracetamolu znižuje horúčku, 
odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle. Akcia platí na všetky druhy Coldrex MAXGRIP.

Coldrex MAXGRIP je liek na vnútorné použitie
Physiomer Hypertonický sprej je zdravotnícka pomôcka

NÁDCHA
MUCONASAL® plus*

nosový sprej, 10ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok 

z voľného dýchania.

Liek obsahuje tramazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie

POZNÁTEZ TV REKLAMY

5,15 €
4,45 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
 Coldrex MAXGRIP Coldrex MAXGRIP*
CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

0,01 €

6,50 €
36,10 €/l 6,50 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

9,45 €
7,55 €

6,05 €
5,25 € POZNÁTEZ TV REKLAMY

PRVÁ POMOC PRI CHOROBE

s rodinným lekárnikom PARTNER

október 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 1.10.2020 do 31.10.2020 alebo do vypredania zásob.

www.partner.sk

/vasrodinnylekarnik /lekaren_partner



Váš rodinný lekárnik vyberá...

*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

vyberá...

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®

SPRAY FORTE*

orálna aerodisperzia 15ml
TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla! TANTUM VERDE®

rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla. Výhodne tiež TANTUM 
VERDE® SPRAY, orálna aerodisperzia 30ml za 6,55 €.

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid | Lieky na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA

UŠETRÍTE
0,85 €

6,55 €
7,40 €

KAŠEĽ
Robitussin* EXPECTORANS

na vykašliavanie, 100 ml
Sirup ROBITUSSIN EXPECTORANS lieči vhlký kašeľ a pomáha pri 

odkašliavaní. Uvolňuje hlien a uľavuje dýchacím cestám.
V zľave tiež ROBITUSSIN ANTITUSSICUM za 5,60 €.

Robitussin Expectorans na vykašliavanie 100 mg/5 ml sirup (guajfenezín) 
a Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup 

(dextrometorfániumhydrobromid) sú lieky na vnútorné použitie.

KAŠEĽ
*

UŠETRÍTE
0,90 €

5,60 €
6,50 € 56,00 €/l

NÁDCHA
Nasivin® SOFT 0,05%*

10 ml
Skráti trvanie nádchy o 2 dni a účinkuje už do 25 sekúnd. 
S protivírusovým účinkom. Neobsahuje konzervačné látky.

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie

NÁDCHA
Nasivin® SOFT 0,05%*

RobitussinNÁDCHA

UŠETRÍTE
0,70 €

4,40 €
5,10 €

ÚNAVA A STRES
Magne B6®*

50 tabliet
Magne B6® 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

 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu 
B6, vďaka ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. 

 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu 
B6, vďaka ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. 

 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu 

 zlepšuje pri nedostatku horčíka napr. tieto 
príznaky:  nervozitu, únavu, podráždenosť, svalové 

 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu 
B6, vďaka ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. 

 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu 
B6, vďaka ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. 

 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu 

 zlepšuje pri nedostatku horčíka napr. tieto 
príznaky:  nervozitu, únavu, podráždenosť, svalové 

UŠETRÍTE
1,35 €

6,00 €
7,35 €

UŠETRÍTE
0,95 €

5,65 €
6,60 €

EKZÉM
Bepanthen® Sensiderm krém

20g
Uľavuje od príznakov ekzému. Uľavuje od svrbenia do 30 minút. Vhodný 

pre deti od narodenia*, tehotné i dojčiace ženy.
Výhodne aj Bepanthen Sensiderm krém 50g za 11,45 €.

*O dlhodobom použití u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom.

Zdravotnícka pomôcka

L.SK.M
KT.CC

.07.2020.1159

Získajte
2-násobný počet bodovvo vernostnom programeza nákup vybraných

produktov!



10,95 €
9,40 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU*

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 14 vrecúšok
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Účinne odstraňuje väčšinu príznakov chrípky 

a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos.

Liek na vnútorné použitie

PARALEN® GRIP*

chrípka a bolesť, 24 tabliet
Horúčka. Bolesť hlavy. Upchatý nos. Bolesť hrdla.
Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

24 tabliet
Horúčka. Bolesť hlavy. Upchatý nos. Bolesť hrdla. Suchý kašeľ.

Lieky na vnútorné použitie

24 tabliet
Horúčka. Bolesť hlavy. Upchatý nos. Bolesť hrdla. Suchý kašeľ.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

24 tabliet

6,35 €
5,20 €

6,35 €
5,20 €

6,35 €
5,20 €

7,00 €
6,05 €

KAŠEĽ
TUSSIREX
sirup, 120 ml

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

Zdravotnícka pomôcka

KAŠEĽ
TUSSIREX
sirup, 120 ml

6,90 €
6,00 €

50,00 €/l

 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

BOLESŤ HRDLA
Orocalm* Forte

3 mg/ml, 15 ml
Mieri priamo na silnú bolesť v krku!Uľaví od akútnej silnej bolesti v krku s bolestivým 

prehĺtaním. Pôsobí priamo v mieste bolesti a zápalu. Zmenšuje opuch. Jemná čerešňová 
príchuť. Výhodne tiež Orocalm 1,5mg/ml, 30ml za 5,80€.

Liek obsahuje benzydamíniumchlorid | Liek na orálne použitie

7,25 €
6,25 €

KAŠEĽ
STOPKAŠEĽ

Medical Sirup - Dr.Weiss
200 + 100 ml navyše 

STOPKAŠEĽ sirupy obsahujú unikátne účinné zloženie 5 bylinných extraktov (okrem 
iných extrakt skorocelu) a selén s násobným efektom na všetky druhy kašľa a posilnenie 
imunit.systému. V akcii aj STOPKAŠEĽ Medical pastilky Dr. Weiss za 5,70 €. V zľave 

tiež STOPKašeľ sirup pre deti - Dr. Weiss® 200+100 ml navyše za 5,60 €.

Výživový doplnok

0,01 €

8,10 €

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 dostupný aj bez 
lekárskeho predpisu. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

ERDOMED® obsahuje erdosteín | Lieky na vnútorné použitie

5,15 €
4,45 €

NÁDCHA
OLYNTH®* HA 0,1%

nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam. 

Bez obsahu konzervačných látok. Dlhodobý účinok až 10 hodín.
Výhodne tiež Olynth® HA 0,05 %, Olynth® 0,05 %, Olynth® 0,1 %.

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid | Nazálne použitie

ZÁPAL PRIEDUŠIEK
Soledum®* 200 mg

20 kapsúl
Expert na zápal  priedušiek, dutín a prechladnutie! Potláča zápal v prieduškách. 

Rozpúšťa usadený hustý hlien. Uľahčuje namáhavé vykašliavanie.
Výhodne tiež Soledum 100mg, 20 tabliet za 5,45€.

Liek obsahuje cineol | Liek na vnútorné použitie

7,25 €
6,30 €

NÁDCHA
QUIXX

hypertonický nosový sprej, 30 ml
Quixx® je hypertonický nosový sprej s obsahom morskej vody na uvoľnenie a čistenie 
upchatého nosa pri nádche, chrípke a alergiách. Pre deti od 6 mesiacov a dospelých. 

Výhodne tiež QUIXX extra 2,6% hypertonický nosový sprej za 6,30€.

Zdravotnícka pomôcka

6,85 €
5,95 €

19,80 €/l

Akcia platí od 1.10.2020 do 31.10.2020 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



1,35 €
1,10 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
ACYLPYRIN® 500 mg*

10 tabliet
Voľnopredajný liek určený na bolesti hlavy, kĺbov a svalov 

sprevádzajúce chrípkové ochorenia, na horúčkovité stavy pri akútnych 
respiračných ochoreniach chrípkového charakteru.

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú | Liek na vnútorné použitie

4,45 €
3,40 €

BOLESŤ
BRUFEN* 400 mg

30 tabliet
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, tlmí 
bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. Výhodne tiež Brufen 

400mg, 50 tabliet za 4,35 €.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

8,55 €
7,25 €

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 aj pri chrípkových ochoreniach. Naviac 

znižuje emočné aj psychické napätie.

Liek na vnútorné použitie

ZÁPALOVÉ OCHORENIA
Calcium chloratum - TEVA*

100 ml
Calcium Chloratum - TEVA - jedinečný a generáciami overený 

liek, ktorý podporuje liečbu zápalového procesu.

Liek obsahuje dihydrát chloridu vápenatého | Liek na vnútorné použitie

IMUNITA
 CELASKON® 250 mg*

100 tabliet
Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená 

potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, 
namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. Podporte svoju 

imunitu pravidelným užívaním.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú | Liek na vnútorné použitie

13,85 €
11,95 €

IMUNITA
VITAMÍN C 1000 mg

S RAKYTNÍKOM tablety s postupným uvoľňovaním
80 + 40 tabliet zadarmo

Prípravok obsahuje silnú dávku vitamínu C s postupným uvoľňovaním 
a extrakt z rakytníka rešetliakového. Pre podporu imunitného systému a 

prirodzenej obranyschopnosti organizmu. 

Výživový doplnok

IMUNITA
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. Výhodne tiež GS 

Vitamin C 1000 so šípkami 50+10 tabliet za 6,65 €.

Výživový doplnok

IMUNITA
GS Vitamín C 1000

13,70 €
11,60 €

KALCIOVÝ SIRUP
Kalciový sirup

100 ml
Rokmi overený, najpredávanejší* ochutený kalciový sirup. Unikátna 

jemná vanilková chuť. Pomáha a chutí deťom od narodenia i dospelým. 
Vhodný i pre tehotné a dojčiace ženy. 

*(MAT/07/2020 IQVIA™)

Výživový doplnok

HORÚČKA A BOLESŤ U DETÍ
NUROFEN Pre deti 4% Jahoda*

100 ml
Suspenzia pre deti od 6 rokov. Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. 

Začína účinkovať v priebehu 15 minút a znižuje horúčku po dobu až 8 hodín. 
Výhodne aj NUROFEN Pre deti 4% Pomaranč, 100ml za 6,40€.

Liek obsahuje  ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

 CELASKON® 250 mg
IMUNITA

 CELASKON® 250 mg*

4,70 €
4,05 €

4,70 €
4,05 €

40,50 €/l

4,70 €
4,05 €

40,50 €/l

8,20 €
6,90 €

69,00 €/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 /lekaren_partner



KĹBY, SVALY
KONSKÁ MASŤ

CHLADIVÁ / HREJIVÁ, 250 ml
Konská masť je balzam, ktorý obsahuje 25 druhov bylín s látkami, ktoré 

uľavujú pri bolestiach kĺbov, svalov, chrbtice. Hrejivá pre intenzívne 
prehriatie, chladivá pre osvieženie.

Kozmetický výrobok

14,80 €
12,75 €

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
GELACTIV 3-Collagen Forte

60 kapsúl
Akcia 1+1 ZADARMO

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše kľby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a 
overené zloženie na trhu. Teraz v akcii 1 + 1 zadarmo, ušetríte až 14 EUR! 

Výživový doplnok

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
Cemio Kamzík

60 kapsúl
Švajčiarsky originál na KĹBY, VÄZY a ŠĽACHY. Kolagény v prirodzenej 

forme: kolagén typu I ako hlavná súčasť väzov, šliach a kože. Kolagén typu 
II, obsiahnutý v kĺbovej chrupavke. Vitamín C ako podpora tvorby vlastného 

kolagénu pre správnu funkciu kĺbových chrupaviek.

Výživový doplnok

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
Cemio Kamzík

60 kapsúl

17,85 €
15,55 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® Duo Effect*

100g
Unikátna kombinácia dvoch účinných látok vo forme krému.Potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje 
vstrebávanie modrín.Lieči poúrazové stavy a následky športových úrazov, krvné podliatiny, podvrtnutie 

kĺbu. Uľavuje od bolesti chrbta. Výhodne aj Ibalgin Gél, 100g a Ibalgin Krém, 100g za 5,10 €.

Liek na vonkajšie použitie

9,20 €
7,10 €

71,00 €/kg

OPUCH, ZÁPAL A BOLESŤ
Reparil® – Gel N*

100 g
Potláča opuch, zápal. Používa sa pri zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami a pri kŕčových žilách. 

VÝHODNE AJ Reparil® Dragées 20mg, 40 tabliet za 7,50 €. Tablety obsahujú laktózu.

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

OPUCH, ZÁPAL A BOLESŤ
Reparil® – Gel N*

100 g

11,70 €
9,55 €

95,50 €/kg

7,85 €
6,45 €

25,80 €/l

Akcia platí od 1.10.2020 do 31.10.2020 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk

K nákupu
Voltaren Forte 
150g darček –

športové
hodinky*.

Užite si jeseň 
plnú radosti z pohybu

*Akcia platí pre produkt Voltaren Forte 150 g v termíne od 1. 10. do 31. 10. 2020. Platí vo vybraných lekárňach.
Pozorne si prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Voltaren Forte 2,32 % gél je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: sk-safety@gsk.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. ©2020 skupina spoločností GSK 
alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 08/2020.

www.voltaren.sk

PM-SK-VOLT-20-00026



ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY
DETRALEX* 500 mg

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

ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY

17,50 €
15,10 €

41,75 €
34,45 €

TLAKOMER
MICROLIFE TLAKOMER

DIGITÁLNY BP 3AG1
automatický s adaptérom na rameno

+ digitálny teplomer MT 3001 zadarmo
Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno a kompresorom, vybavený 

PAD technológiou pre včasné rozpoznanie arytmie srdca. Dodávaný 
s darčekom – digitálnym teplomerom MT 3001

Zdravotnícka pomôcka

18,20 €
15,70 €

ŽILOVÉ OCHORENIA
Flebaven* 500 mg

90 tabliet
Flebaven lieči prejavy žilového ochorenia ako bolesť, opuch, pocit ťažkých 

nôh, únava nôh, nepokoj v nohách či nočné kŕče. Tiež lieči príznaky akútneho 
hemoroidálneho ochorenia.

Liek obsahuje mikronizovaný diosmín | Liek na vnútorné použitie

8,15 €
7,00 €

9,65 €
7,90 €

KOSTI
Vigantolvit Osteo

30 tabliet
Pomáha udržiavať zdravé kosti a svaly.

Výhodne tiež Vigantolvit D3 2000 za 6,00 €.

Výživový doplnok

ZRAK
Ostrovidky NEO
30 + 15 kapsúl navyše

Výživový doplnok pre váš zrak.
Výhodne tiež Ostrovidky 30 kapsúl za 5,20€ a 

Ostrovidky Plus 30 kapsúl za 6,70€.

Výživový doplnok

ČAJE
LEROS NATUR

PRIEDUŠKY S VITAMÍNOM C
BYLINNÝ ČAJ

20x1,5 g
Priedušková bylinná zmes obohatená o vitamín C podporuje normálnu funkciu 

dýchacieho systému. Výhodne rôzne druhy čajov z radu Leros Natur.

Potravinársky výrobok

KAŠEĽ A ZACHRÍPNUTIE
LIVSANE Pastilky

s islandským lišajníkom
40 pastiliek

Pastilky s príchuťou čiernej ríbezle a mäty, s vitamínom C. Islandský lišajník poskytuje ochranný 
efekt slizniciam v ústach a krku. Ideálne pre upokojenie suchého kašľa a chrapotu.

Zdravotnícka pomôcka

KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® sirup*

100ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, bez cukru a 

alkoholu, jahodová príchuť. V zľave aj MUCOSOLVAN® Junior za 4,45 € a 
MUCOSOLVAN® Long Effect za 7,10 €.

Liek obsahuje ambroxoliumchlorid | Liek na vnútorné použitie

2,75 €
2,35 €

3,99 €
3,39 €

KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® sirup*

KAŠEĽ

6,20 €
5,05 €

50,50 €/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 /lekaren_partner



OCHRANA POKOŽKY
Sudocrem® MULTI-EXPERT

125 g
Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky. 

Ochranný krém na podporu liečby a prevencie: plienkovej dermatitídy, 
odrenín a podráždenia pokožky. V zľave všetky gramáže krémov 

Sudocrem MULTIEXPERT.

Zdravotnícka pomôcka

TRÁVENIE
Antimetil®

30 tabliet
Antimetil obsahuje štandardizovaný suchý extrakt z koreňa zázvoru, ktorý 
prispieva ku zachovaniu tráviacej pohody. Možno ho použiť v prípade 

prejedenia sa, pri cestovaní a počas tehotenstva.

Výživový doplnok

5,15 €
4,70 €

TRÁVENIE
ORENZYM®*

50 tabliet
Pri poruchách trávenia škrobovín, strukovín, ovocia a zeleniny. 
Každá obalená tableta obsahuje 200 m.j. (36,6 mg) liečiva 

takadiastáza.

Liek obsahuje takadiastáza | Liek na vnútorné použitie

INKONTINENCIA
TENA Lady Pants Noir L

8 ks
Prvé čierne inkontinenčné nohavičky, ktoré vyzerajú ako spodná bielizeň. TENA Lady Pants 

Noir sú diskrétne, šetrné k pokožke a poskytujú dokonalú ochranu proti úniku moču.

Zdravotnícka pomôcka

10,95 €
9,45 €

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut FORTE

10 kapsúl
Patentované zloženie brusníc a vit. D v kombinácii so zlatobyľou 

obyčajnou na podporu zdravia močových ciest. Akútna starostlivosť.
Výhodne tiež 20 kaspulové balenie Urinal Akut Forte za 16,40 €.

Výživový doplnok

INKONTINENCIA
TENA Lady Pants Noir L

8 ks

INKONTINENCIA

7,70 €
6,30 €

IMUNITA
HLIVA USTRICOVITÁ

+ LAKTOBACILY so šípkami 
60 + 60 kapsúl ZADARMO

Obľúbená kombinácia hlivy s lactobacilmi a šípkami. Hliva  s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 
cps. Šípky podporujú obranyschopnosť a pomáhajú normalizovať trávenie.

Výživový doplnok

18,40 €
16,70 €

8,40 €
7,25 €

IMUNITA
Immuno Complex

30 pastiliek
Unikátne zloženie pre podporu imunity! Cmúľacie pastilky obsahujú vysokočistý betaglukán 

z hlivy ustricovej, vitamín C a vitamín D3. Pre deti od 6 rokov a dospelých. 

Výživový doplnok

 MULTI-EXPERT
TRÁVENIE

5,30 €
4,30 €

20,00 €
17,00 €

PROSTATA A POTENCIA
Cemio RED3

60 kapsúl
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 30 kapsulové balenie Cemio RED3 za 10,95 €.

Výživový doplnok

6,90 €
5,95 €

47,60 €/kg

Akcia platí od 1.10.2020 do 31.10.2020 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



ZAPOJTE SA
do vernostného programu

PARTNER
Už aj ONLINE REGISTRÁCIA

vernostnyprogram.partner.sk

/vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

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

Online
registráciou
môžete získať až

50
bodov


