
MINERÁLY
MAGNEROT*

100 tabliet
Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou,  vďaka ktorej sa lepšie vstrebáva.

magnerot® –  Vaše magnézium v oranžovej krabičke!

Liek obsahuje dihydrát magnéziumorotát | Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ CHRBTA
MILGAMMA N*

100 kapsúl
Liek Milgamma® N cps obsahuje vysoké dávky vitamínov B1(benfotiamín), 
B6 a B12, ktoré podporujú regeneráciu poškodených nervov, čím pomáha 

riešiť príčinu bolesti chrbta.

Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ CHRBTA
MILGAMMA N*

100 kapsúl

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

26,20 €
21,20 €

UPCHATÝ NOS
LIVSANE

Nosový vyplachovací sprej
s morskou vodou

100 ml
Sprej s morskou vodou na čistenie,  vyplachovanie nosa a zvlhčenie 

nosovej sliznice. Je vhodný na denné použitie. Ideálny v čase 
prechladnutia a alergie.

Zdravotnícka pomôcka

UPCHATÝ NOS
LIVSANE

Nosový vyplachovací sprej

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

4,45 €
3,80 €

BOLESŤ
BRUFEN* 400 mg

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 gastrointestináln traktu. Výhodne tiež Brufen sirup za 4,10 €.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

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

17,25 €
14,90 €

POZNÁTE
Z TV REKLAMY POZNÁTE

Z TV REKLAMY

www.mojlivsane.sk

Všetky produkty
na:

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene* 140mg

5 liečivých náplastí
+ Diclobene,* gél 100g

Upozornenie na zmenu názvu liekov! V najbližšej dobe budú lieky dostupné 
pod novým názvom Olfen 140 mg a Olfen gel. Diclobene 140 mg, liečivé náplasti 

s diklofenakom, pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín až na 12 hodín. 
Akciová ponuka platí pri kúpe Diclobene 140mg, 5 liečivých náplastí, ktorých bežná predajná 

cena je 9,45€. Bežná predajná cena Diclobene, gél 100g je 6,35€.

Lieky obsahujú sodnú soľ diklofenaku | Lieky na vonkajšie použitie

POZNÁTEZ TV REKLAMY

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene* 140mg

5 liečivých náplastí
 140mg

5 liečivých náplastí
 140mg

LOKÁLNA BOLESŤ

MINERÁLY
MAGNEROT*

100 tabliet

MINERÁLY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

13,80 €
10,99 €

9,45 €

6,29 €
5,39 €

53,90 €/l

POZNÁTE
Z TV REKLAMY

26,20 €
21,20 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

13,80 €
10,99 €

9,45 €

POSILNITE IMUNITU

s rodinným lekárnikom PARTNER

november 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 1.11.2020 do 30.11.2020 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

NÁDCHA
Olynth® HA* 0,1 %

nosová roztoková aerodisperzia
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos. Zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom 
zvlhčujúcim látkam. Bez obsahu konzervačných látok. Dlhodobý 

účinok až 10 hodín.

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie

KAŠEĽ
ERDOMED® 225mg*

20 vreciek
+ TANTUMGRIP* 600 mg/10 mg

s citrónovou 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.

ERDOMED® obsahuje erdosteín
Lieky na vnútorné použitie

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte* 2,32 % gél

180 g
+ VoltaTherm* hrejivá náplasť

na úľavu od bolesti, 5 ks za 0,01€
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 24h 
pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje od bolesti chrbta, 

svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu. 

Liek obsahuje diklofenak, dietylamínová soľ | Liek na vonkajšie použitie
Hrejivá náplasť VoltaTherm je zdravotnícka pomôcka

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU*

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
14 vrecúšok

+ antimikrobiálny gél za 0,01€
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

NÁDCHA

UŠETRÍTE
0,70 €

4,45 €
5,15 €

s citrónovou príchuťou, 10 vreciek za 0,01€
 je osvedčený liek na ochorenia horných aj 

 225mg, 20 vreciek 
s pomarančovou príchuťou je dostupný aj bez lekárskeho 

predpisu. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

UŠETRÍTE
6,90 €

7,75 €

0,01 €

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin*

20 tvrdých pastiliek
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 2 rokov

Liek na orálne použitie

UŠETRÍTE
1,05 €

6,65 €
7,70 €

Získajte
2-násobný počet bodovvo vernostnom programeza nákup vybraných

produktov!

TRÁVENIE
Iberogast®*

50 ml
Nadúvanie? Pocit plnosti? Bolesť brucha 

alebo žalúdočno-črevné kŕče? Nevoľnosť? 
Bolesť žalúdka? Vyskúšajte Iberogast. 1 
liek na 6 tráviacich problémov. Výhodne 

tiež Iberogast 20ml za 5,40 € a Iberogast 
100ml za 14,80 €.

Liek na vnútorné použitie

UŠETRÍTE
3,60 €

10,40 €

/vasrodinnylekarnik*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.

*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.

TRÁVENIE
Iberogast®*

Nadúvanie? Pocit plnosti? Bolesť brucha 
alebo žalúdočno-črevné kŕče? Nevoľnosť? 

Bolesť žalúdka? Vyskúšajte Iberogast. 1 
liek na 6 tráviacich problémov. Výhodne 

tiež Iberogast 20ml za 5,40 € a Iberogast 
100ml za 14,80 €.

Liek na vnútorné použitie

Výhodne 
tiež Iberogast 20ml za 5,40 € a Iberogast 

UŠETRÍTE
1,90 €

10,20 €
12,10 €

Unikátna kombinácia 4 účinných látok.Účinne odstraňuje väčšinu 
príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, 

UŠETRÍTE
9,70 €

19,85 €
110,30 €/kg

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte* 2,32 % gél

0,01 €

0,01 €



CHRÍPKA
Coldrex* tablety

24 tabliet
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Vďaka paracetamolu 

znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle.
Zľava platí aj na ostatné produkty značky Coldrex.

Liek na vnútorné použitie

8,30 €
6,75 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP*

horúci nápoj pomaranč a zázvor
500 mg/10 mg, 12 vreciek

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka, upchatý nos, 
bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť.Bez umelých farbív. 

Výhodne tiež ďalšie druhy Paralen GRIP horúcich nápojov.

Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ
ACC LONG* 600 mg

10 šumivých tabliet
ACC® LONG  uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku.  

Vhodný od 14 rokov, stačí 1 tableta denne.

Liek obsahuje acetylcysteín | Liek na vnútorné použitie

6,35 €
4,90 €

CHRÍPKA
Coldrex* tablety

24 tabliet
 tablety

24 tabliet
 tablety

CHRÍPKA

7,00 €
5,40 €

BOLESŤ HRDLA
Orofar* sprej

30 ml
Orofar prináša úľavu pri bolesti hrdla a pri bolesti v ústnej dutine. Je 
vhodný aj na použitie na afty. Zľava platí aj na Orofar pastilky za 

5,90€ a Oroforte Menthol za 6,30€.

Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ HRDLA
Neo-angin®*

24 tvrdých pastiliek
+ hygienický gél za 0,01€

Na bolesť v krku jednoducho Neo-geniálny! Lieči bolesť v krku. Dezinfikuje ústnu 
dutinu. Potláča zápal. Pri zakúpení akéhokoľvek balenia Neo-angin® dostanete 

zdarma Hygienický gél na ruky ako darček!

Neo-angin je liek na orálne použitie | Hygienický gél je kozmetický výrobok

5,20 €
4,50 €

BOLESŤ

Ibalgin® 400*

48 tabliet
Účinné analgetikum: Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, 

kĺbov a bolestivej menštruácii, znižuje horúčku, tlmí zápal. Pre dospelých a 
dospievajúcich od 12 rokov.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ HRDLA
Neo-anginNeo-angin
24 tvrdých pastiliek

+ hygienický gél za 0,01€

BOLESŤ HRDLA
Neo-angin®*

7,10 €
6,10 €

0,01 €

BOLESŤ HRDLA
Orofar* sprej

30 ml
 sprej

30 ml
 sprej

7,55 €
6,15 €

POMOCNÍCI PRI CHRÍPKE A PRECHLADNUTÍ*

upchatý nos  suchý kašeľ na vykašliavanie podpora imunity**

*O možnom kombinovaní týchto prípravkov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
**Vitamíny C a D, selén a zinok prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému.
Pozorne si prečítajte  príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g dermálny krém je liek na vonkajšie použitie. Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek na podanie do nosa. Robitussin Antitussicum 
na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup obsahuje dextrometorfániumhydrobromid. Robitussin Expectorans na vykašliavanie 100 mg/5 ml sirup obsahuje guaifenezín. Lieky sú určené na vnútorné použitie. Centrum AZ a Centrum Silver sú výživové doplnky. V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvezdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Prípadné nežiaduce úcinky prosím hláste na: sk-safety@gsk.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spolocností GSK. ©2020 skupina spolocností GSK alebo poskytovatel 
príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 09/2020.

 PM-SK-CNT-20-00015

na opary

13,05 €
10,70 €

5,50 €
4,50 €

6,50 €

53,00 €/l
5,30 €

6,50 €

53,00 €/l
5,30 €

10,50 €
8,55 €

10,80 €
8,80 €



BOLESŤ HRDLA
Septolete* extra citrón a med

16 pastiliek
Pastilky s jedinečným zložením pre extra trojitý účinok:

odstránia bolesť hrdla, vyliečia jeho zápal, zničia vírusy, baktérie a kvasinky.
Účinky sú klinicky dokázané! Výhodne tiež iné produkty Septolete extra.

Liek na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA
Strepsils* Med a Citrón

36 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

Liek na vnútorné použitie

IMUNITA
CELASKON® 500 MG*

ČERVENÝ POMARANČ, 30 šumivých tabliet
Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Podporte 

svoju imunitu pravidelným užívaním.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú | Liek na vnútorné použitie

MULTIVITAMÍNY
SUPRADYN CoQ10 energy

60 tabliet
Cítite sa unavení ? Vďaka vitamínu B12 Supradyn prispieva k zníženiu vyčerpania 

a únavy. Supradyn CoQ10 pre energiu v náročnom období
Vo forme obalených tabliet. Výhodne tiež Supradyn 30 tabliet za 8,70€.

Výživový doplnok

KAŠEĽ
Bronchipret* sirup

50ml
+ Mucopret za 0,01€

Bronchipret sirup je liek používaný na liečbu akútnej bronchitídy, kašľa a 
prechladnutia, charakterizovaných zvýšeným zahlienením. Akcia platí aj 

na Bronchipret sirup 100ml + Mucopret za 0,01€.

Liek na vnútorné použitie

6,20 €
5,35 €

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. TANTUM VERDE® SPRAY, orálna 

aerodisperzia 30ml za akciovú cenu 6,35 € a TANTUM VERDE® 0,15 %, 
orálny roztok 240ml za 6,70 €.

Lieky na orálne použitie a obsahujú benzydamíniumchlorid

BOLESŤ HRDLA
Strepsils* Med a Citrón

36 tvrdých pastiliek
Strepsils

36 tvrdých pastiliek
Strepsils

9,95 €
8,40 €

 SPRAY FORTE*TANTUM VERDE
orálna aerodisperzia 15ml

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE® SPRAY FORTE

7,40 €
6,70 €

NÁDCHA A DUTINY
Nasivin Sinus

95 ml
S obsahom rastlín, ktoré prispievajú k správnej funkcii dýchacích ciest. 

Pre deti od 3 rokov a dospelých. Užíva sa len 2x denne.

Výživový doplnok

HYGIENA NOSA
HYPOMER ISOTONIC

100 ml
Izotonický roztok morskej vody na každodennú hygienu nosa

Zdravotnícka pomôcka

HYGIENA NOSA
HYPOMER ISOTONIC

100 ml

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 • vo forme jahodových pastiliek pre deti od 4 rokov.

V ponuke aj Junior-angin sirup za 7,85 € a Junior-angin lízanky za 5,80 €.

Zdravotnícke pomôcky

Junior-angin
pastilky pre deti s jahodovou príchuťou

BOLESŤ HRDLA U DETÍ
Junior-angin

7,55 €
6,55 €

IMUNITA
CELASKON® 500 MG*

ČERVENÝ POMARANČ, 30 šumivých tabliet

5,90 €
4,80 €

MULTIVITAMÍNY
SUPRADYN CoQ10 energy

60 tabliet

16,70 €
14,40 €

L.SK.M
KT.CC

.08.2019.0918

NOVINKA

Bronchipret
+ Mucopret za 0,01€

Bronchipret sirupBronchipret* sirup
50ml

+ Mucopret za 0,01€

sirup
KAŠEĽ

Bronchipret* sirup
KAŠEĽ

4,70 €

0,01 €

7,35 €
4,99 €

52,50 €/l

8,05 €
6,45 €

64,50 €/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



ČAJE
LEROS IMUNITA

VITAMÍN C
ŠÍPKA A RAKYTNÍK bylinný čaj,

nálevové vrecúška 20x2 g
Bylinná zmes so šípkou a rakytníkom, prirozený zdroj vitamínov na 
podporu vašej imunity. Výhodne rôzne druhy z radu Leros Natur 

a Leros Imunita.

ÚNAVA A VYČERPANIE

MAGNÉZIUM 375 mg
s príchuťou manga, 20 šumivých tabliet

Výživový doplnok s aktívnymi látkami, ktoré prispievajú k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania, normálnej činnosti svalov a nervovej sústavy. Vynikajúci doplnok 

pre aktívnych ľudí.

Výživový doplnok

ČAJE
LEROS IMUNITA

VITAMÍN C

2,85 €
2,45 € 7,40 €

6,75 €

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

RAKYTNÍČEK + želatínky
vianočná ozdoba, 50 ks

Limitovaná edícia Rakytníček+ multivitamínové želatínky  vo vianočných 
ozdobách zlatej, červenej alebo modrej farby.  Želatínky obsahujú 9 

vitamínov a  majú skvelú chuť.

Výživový doplnok

IMUNITA

Wobenzym®*

800 tabliet
DARČEK - sada kozmetiky Yves Rocher

Posilňuje oslabenú imunitu. Pomáha pri opakovaných zápaloch dýchacích ciest
bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Urýchľuje hojenie po úrazoch a operáciách.

Liek na vnútorné použitie

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnesium B-komplex

100 + 20 tabliet zadarmo
Darujte na Vianoce zdravie svym blízkym. Magnesium B-Komplex 

vďaka horčíku a vitamínom skupiny B znižuje psychické napätie, únavu 
a vyčerpanie a pomáha k normálnej činnosti svalov.

Výživový doplnok

9,70 €
8,35 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

GS SUPERKY PROBIOTIKÁ
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.
*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

Výhodne tiež GS Superky 30+10 kapsúl za 8,25€.

Výživový doplnok

15,65 €
13,40 €

ÚNAVA A VYČERPANIE

MAGNÉZIUM 375 mg
s príchuťou manga, 20 šumivých tabliet

3,30 €
2,70 €

TLAKOMER

OMRON M6 Comfort s AFib
+ adaptér

Klinicky overený tlakomer s Intelli manžetou pre presné meranie pri akomkoľvek 
otočení na paži, trojitým automatickým meraním s kontrolou arytmií a fibrilácie 

predsiení srdca a 2x kalibráciou presnosti v cene.

Zdravotnícka pomôcka

DÝCHACIE CESTY
Hedera

bylinný perorálny roztok, 100 ml
Dýchacie cesty, hrdlo,imunita. 3 prírodné účinné látky=3 účinky! Brečtan 
prispieva k správnej funkcii dýchacích ciest. Tymián upokojuje dýchacie 

cesty a hrdlo a podporuje imunitu.

Výživový doplnok

39,55 €
32,60 €

TLAKOMER

MICROLIFE
DIG. BP A2 CLASSIC ACCURATE

automatický na rameno s adaptérom 
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

DÝCHACIE CESTY
Hedera

bylinný perorálny roztok, 100 ml

DÝCHACIE CESTY

IMUNITA

Wobenzym®*

119,50 €

0,01 €

TLAKOMER

101,75 €
83,90 €

6,30 €
5,40 €

54,00 €/l

Akcia platí od 1.11.2020 do 30.11.2020 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



VLASOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Nizoral* šampón 2%

60 ml
Už ste skúsili všetko? Nizoral® je medicínske riešenie problému s lupinami, 
ktoré bojuje s ich príčinou. Nizoral® je určený na liečbu a prevenciu lupín 

a seboroickej dermatitídy.

Liek obsahuje ketokonazol | Liek na vonkajšie použitie

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar® Complex 2, 3, 4 a 5

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.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
Sunar® Premium 2, 3 a 4

600g
Sunar® Premium 2, 3 a 4 s mliečnym tukom, bez palmového oleja.

Naša najlepšia receptúra s vitamínmi* A a C pre správnu funkciu imunitného 
systému.

Sunar® Complex 2, 3, 4 a 5
DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Sunar® Premium 2, 3 a 4
600g

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

14,40 €
11,89 €

19,80 €/kg

11,65 €
8,59 €

14,30 €/kg

Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú mliečnu výživu. * Obsahujú všetky následné dojčenské mlieka podľa zákona.

12,60 €
9,85 €

SYNDRÓM SUCHÉHO OKA
Systane™ ULTRA

BEZ KONZERVAČNÝCH LÁTOK
zvlhčujúce očné kvapky, 10ml

NOVINKA! Očné kvapky Systane™ ULTRA bez konzervačných látok poskytujú 
rýchlu úľavu od príznakov suchého oka ako sú podráždenie, začervenanie 

alebo pálenie očí. V zľave aj Systane® COMPLETE 10ml za 11,05 €.

Zdravotnícka pomôcka

IMUNITA
BARNY'S KOLOSTRUM

s beta-glukánmi, 30 kapsúl
Kolostrum vysokej akosti, bioaktívne beta-glukány, značkový vitamín C 

(Nutra-C™) a minerálne látky selén a zinok, ktoré prispievajú k správnemu 
fungovaniu imunitného systému.

Výživový doplnok

VLASOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Nizoral* šampón 2%

60 ml

28,55 €
24,60 €

ZDRAVÉ VLASY
Donna HAIR Forte
3 mesačná kúra, 90 kapsúl

+ DonnaHAIR PERFECT šampón, 100 ml
Vďaka biotínu a zinku podporuje normálny rast vlasov a pomáha pri ich zvýšenom 

vypadávaní. Vysoko účinné zloženie s extraktom žihľavy a zvýšenou dávkou aminokyselín 
pre rýchlejší nástup účinku a dlhodobejšie pôsobenie.

Výhodne tiež DONNA HAIR PERFECT regeneračný šampón za 6,95 €.

Donna HAIR Forte je výživový doplnok | Donna Hair Perfect je kozmetický výrobok

HEMOROIDY
FAKTU* čapíky 100 mg/2,5 mg

10 ks
Používajú sa na liečbu hemoroidov, najmä ak sú sprevádzané zápalom a
krvácaním. Používajú sa tiež pri vyrážkách, svrbení a pri drobných rankách

v oblasti konečníka.

Liek na rektálne použitie

6,00 €
5,20 €

IMUNITA
BARNY'S KOLOSTRUM

14,20 €
12,25 €

DETSKÉ ČAJE
HERBEX Pre drobcov KÝCHALKO

čaj od 12.mesiaca, 20 vrecúšok
Funkčný a chuťovo príjemný variant čaju pre drobcov od 12.mesiaca veku, 

ktorý napomáha normálnej funkcii dýchacieho systému.

Potravinový výrobok

DETSKÉ ČAJE
HERBEX Pre drobcov KÝCHALKO

čaj od 12.mesiaca, 20 vrecúšok

DETSKÉ ČAJE

2,25 €
1,90 €

8,15 €
6,65 €

26,60 €/l

11,85 €
10,20 €

170,00 €/l

KĹBY, SVALY

KONSKÁ MASŤ S KONOPOU
CHLADIVÁ / HREJIVÁ, 250 ml

Konská masť s konopou je balzam vyrobený podľa švajčiarskej 
receptúry z 25 bylinných extraktov, o ktorých je známe, že napomáhajú 

pri problémoch s kĺbmi, svalmi i chrbtom.

Kozmetický výrobok

*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


