
5,49 €
4,79 €

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg 

30 tabliet
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké kapsuly. Pri bolesti 

hlavy, chrbta, kĺbov a bolestivej menštruácii.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie*

NÁDCHA
MUCONASAL® plus

10ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a 

prechladnutí. Osvieži vôňou mäty a eukalyptu. Vhodný pre 
dospelých a deti od 6 rokov.

Liek obsahuje tramazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie*

POZNÁTEZ TV REKLAMY

5,29 €
4,69 €

NERVOZITA A ÚZKOSTNÉ STAVY

SÉDATIF PC
60 tabliet

Homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Sédatif PC nemá 

žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
V zľave aj SÉDATIF PC 90 tabliet za 8,39€.

Lieky na vnútorné použitie*

7,99 €
6,69 €

9,99 €
8,39 €POZNÁTE

Z TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY

VITAMÍNY A MINERÁLY
LIVSANE Magnézium

+ Vitamín B6
60 tabliet

Magnézium+Vitamín B6 dodáva telu nevyhnutné živiny horčík 
a vitamín B6. Magnézium prispieva k normálnej funkcii svalov 

a kostí a B6 prispieva k normálnej funkcii nervovej sústavy.

Výživový doplnok

VITAMÍNY A MINERÁLY
LIVSANE Magnézium

+ Vitamín B6

5,99 €
4,99 €

IMUNITA
Zinkorot® 25 mg

50 tabliet
Zinkorot má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá 
sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou k infekciám 

v chladnejšom období.

Liek obsahuje dihydrát zinkumorotátu
Liek na vnútorné použitie*

Zinkorot® - zinok, ktorý lieči

9,69 €
8,29 €POZNÁTE

Z TV REKLAMY

POZNÁTEZ TV REKLAMY5,49 €
4,79 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

5,29 €
4,69 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY 5,99 €
4,99 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

ZIMNÉ MESIACE V ZDRAVÍ

s rodinným lekárnikom PARTNER

február 2021

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. | Akcia platí od 1.2.2021 do 28.2.2021 alebo do vypredania zásob.

www.partner.sk

/vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

 25 mg 25 mg

Zinkorot má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá 
sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou k infekciám 

Liek obsahuje dihydrát zinkumorotátu

 - zinok, ktorý lieči



Váš rodinný lekárnik vyberá...

Získajte2-násobný počet bodovvo vernostnom programeza nákup vybranýchproduktov!

Získajte2-násobný počet bodovvo vernostnom programeza nákup vybranýchproduktov!

*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...

THERAFLU
PRECHLADNUTIE

A CHRÍPKA
14 vrecúšok

+ Magický hrnček za 0,01€
PRIPRAVENÝ BOJOVAT S PRÍZNAKMI

PRECHLADNUTIA A CHRÍPKY UŽ O 10 MINÚT
Liek je pripravený začat pôsobit pri príznakoch chrípky a 

prechladnutia už o 10 minút.
Založené na absorpcii paracetamolu bez hodnotenia 

klinickej účinnosti.

Liek na vnútorné použitie

PRECHLADNUTIE

+ Magický hrnček za 0,01€

PRECHLADNUTIA A CHRÍPKY UŽ O 10 MINÚT
Liek je pripravený začat pôsobit pri príznakoch chrípky a Liek je pripravený začat pôsobit pri príznakoch chrípky a 

Založené na absorpcii paracetamolu bez hodnotenia 

10,80 €

TRÁVENIE
BioGaia ProTectis

kvapky
5 ml

Kvapky pre diétny režim pri poruchách zažívania: 
opakované zvracanie (regurgitácia), znížená pohyblivosť 

čriev alebo dojčenská kolika

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely

TRÁVENIE
BioGaia Protectis

s vitamínom D
s pomarančovou príchuťou, 10 tabliet

Výživový doplnok obsahujúci vitamín D3, Lactobacillus 
reuteri Protectis a s obsahom sladidla. Vitamín D prispieva 

k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Výživový doplnok

UŠETRÍTE
2,05 €

9,00 €
11,05 €

UŠETRÍTE
1,30 €

5,80 €
7,10 €

KAŠEĽ
ERDOMED® 225mg

20 vreciek
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.

Liek obsahuje erdosteín | Liek na vnútorné použitie*

 225mg, 
20 vreciek s pomarančovou príchuťou je dostupný 20 vreciek s pomarančovou príchuťou je dostupný 

aj bez lekárskeho predpisu. Vhodný pre dospelých a 

Liek obsahuje erdosteín | Liek na vnútorné použitie*

IMUNITA
BION®3

60 tabliet
Viac ako multivitamín

3 bakteriálne kmene & vitamíny & minerály v patentovanej 
trojvrstvovej tablete, vďaka zinku a vitamínom D3 a C prispieva 

k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Pre deti od 12 rokov a dospelých. 

Výživový doplnok

IMUNITA
BION®3

UŠETRÍTE
2,15 €

13,35 €
15,50 €

UŠETRÍTE
0,75 €

7,35 €
8,10 €



7,79 €
6,79 €

6,69 €
5,79 €

4,99 €
4,29 €

42,90 €/l

 Jedinečný a generáciami overený liek
na podporu liečby zápalového procesu.

Calcium chloratum - TEVA

Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého | Liek na vnútorné použitie*

Správna voľba proti kašľu vďaka
2 účinným látkam - na začiatku tíši dráždivý kašeľ,

chráni pred ďalším dráždením ku kašľu,
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.

Stoptussin

Liek na vnútorné použitie*

S obsahom lokálneho antibiotika, rýchlo tlmí bolesť,
cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Dorithricin

Liek na orálne použitie*

BOLESŤ A HORÚČKA
ASPIRIN-C

20 šumivých tabliet
Na chrípku a prechladnutie. Znižuje horúčku. Rýchlo uľavuje od bolesti vkrku, 

bolesti svalov, kĺbov a chrbta. Obsahuje aj vitamín C - pre vašu imunitu.
Výhodne tiež ASPIRIN-C 10 šumivých tabliet za 4,40€.

Liek na vnútorné použitie*

BOLESŤ A HORÚČKA
ASPIRIN-C

20 šumivých tabliet

8,60 €
7,40 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1006

4,45 €
3,60 €

BOLESŤ A ZÁPAL
BRUFEN 400mg

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 gastrointestinálneho traktu. Výhodne tiež BRUFEN 400, 50 tabliet za 4,60€.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie*

6,35 €
5,20 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

7,00 €
0,01 €CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

Coldrex Tablety
24 tabliet

 + Coldrex horúci nápoj Citrón
s medom, 10 vreciek za 0,01€

Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Vďaka 
paracetamolu znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, 
bolesť v hrdle. S prídavkom liečivých látok na uvoľnenie 

upchatého nosa a odkašliavanie.

Liek na vnútorné použitie*

IMUNITA
CELASKON® LONG EFFECT 500mg

60 kapsúl
S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 hodín pre jeho lepšie vstrebávanie.

Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným 
užívaním. Zvýšená potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, po 

úrazoch alebo u fajčiarov.

Liek obsahuje  kyselinu askorbovú | Liek na vnútorné použitie*

8,45 €
6,55 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP

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

Výhodne tieť PARALEN GRIP 24 tabliet za 5,20 €.

Liek na vnútorné použitie*

Akcia platí od 1.2.2021 do 28.2.2021 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



11,75 €

0,01 €
DÝCHACIE CESTY

Kaloba
kvapky 50 ml

+ Kaloba sirup 100ml za 0,01€
Liek na akútne infekcie horných dýchacích ciest.

Akcia platí aj pri nákupe Kaloba kvapiek 20ml, Kaloba tabliet 
a Kaloba sirupu.

Liek obsahuje extrakt z koreňa muškátu Pelargonium sidoides.
Liek na vnútorné použitie* BOLESŤ A HORÚČKA

Panadol Novum 500 mg
24 tabliet

Panadol Novum 500 mg proti miernej až stredne silnej bolesti a horúčke. 
Uvoľňuje účinnú látku už za 5 minút a nedráždi žalúdok.

Liek obsahuje paracetamol | Liek na vnútorné použitie*

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS
Otrivin Menthol 0,1%

10 ml
+ dezinfekčný roztok za 0,01€

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Pomáha uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. 
Začína uvolňovať upchatý nos do 2 min. až na 12 hod. Neobsahuje konzervanty.

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie*

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS
Olynth® HA 0,1 %,

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

látkam. Bez obsahu konzervačných látok. V zľave všetky nosové spreje Olynth.

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid | Liek na nazálne použitie*

BOLESŤ HRDLA
Septolete®extra

citrón a bazový kvet
16 pastiliek

Septolete extra s trojitým účinkom liečia bolesť, zápal hrdla, eliminujú 
pôvodcov infekcie - vírusy, baktérie a kvasinky. Pastilky Septolete extra 

uľavia od bolesti už do 15 min.
Výhodne tiež Septolete Citrón a Med a Septolete Eukalyptus.

Liek na orálne použitie*

DÝCHACIE CESTY
Sinupret kvapky

100 ml
+ Sinupret Akut 20 tabliet za 0,01€

Pri akútnych a chronických zápaloch prinosových dutín a dýchacích ciest, 
ako aj podporná liečba pri antibakteriálnej liečbe.
Akcia platí na všetky produkty z radu Sinupret.

Liek na vnútorné použitie*

KAŠEĽ
Ambrobene 15mg/5ml

100ml 
Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. Akcia platí aj na 

Ambrobene 30mg, 20 tabliet a Ambrobene 7,5 mg/ml, 100 ml.

Lieky obsahujú ambroxóliumchlorid | Lieky na vnútorné použitie*

DÝCHACIE CESTY
Sinupret kvapky

100 ml

DÝCHACIE CESTY
Sinupret kvapkyKAŠEĽ

Ambrobene 15mg/5ml

KAŠEĽ
Bronchipret sirup

50 ml
+ Mucopret 20 tabliet

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

na Bronchipret sirup 100ml.

Liek na vnútorné použitie*

KAŠEĽ

0,01 €

BOLESŤ A HORÚČKA
Panadol Novum 500 mg

24 tabliet

BOLESŤ A HORÚČKA

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS
Otrivin Menthol 0,1%

5,95 €
5,40 €

0,01 €

4,95 €
4,70 €

BOLESŤ HRDLA

6,20 €
5,35 €

5,15 €
4,45 €

Panadol* znižuje
horúčku a zmierňuje
bolesť - možné
príznaky pacientov
s infekciou
COVID-19

1,90 €
1,60 €

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS
Otrivin Menthol 0,1%

10 ml

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS
Otrivin Menthol 0,1%

0,01 €

5,20 €
4,50 €

45,00 €/l

8,10 €
7,75 €

77,50 €/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



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.

V zľave tiež TANTUM VERDE® SPRAY, orálna aerodisperzia 30ml za 6,70 €.

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid | Lieky na orálne použitie*

TANTUM VERDE®TANTUM VERDE
SPRAY FORTE

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE

7,40 €
6,70 € 8,90 €

7,50 €

BOLESŤ HRDLA
Strepfen Sprej 8,75 mg

orálna roztoková aerodisperzia
Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu hrdla. Účinkuje už po 5 minútach 

až na 6 hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia.
Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Strepfen.

Liek obsahuje f lurbiprofén | Liek na orálne použitie*

ZACHRÍPNUTIE A SUCHO V KRKU
hydro pastilky

20 pastiliek
Unikátne zloženie na bolesť/škriabanie v hrdle, namáhané 

hlasivky,  zachrípnutie, sucho v krku, dráždenie na kašeľ. Vhodné 
pre dospelých, deti od 6 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zdravotnícka pomôcka

ZACHRÍPNUTIE A SUCHO V KRKU
hydro pastilky

7,35 €
6,40 €

Centrum Silver
100 tabliet

+ Centrum muži
30 tabliet za 0,01€

MULTIVITAMÍNY
Centrum od A až po Železo

100 tabliet
+ Centrum ženy

30 tabliet za 0,01€

Centrum Silver je kompletný multivitamín so špeciálne 
vyváženým zložením pre podporu výživy osôb nad 50 

rokov. Bezgluténový. Bez cukru.

Centrum AZ je kompletný multivitamín so špeciálne 
vyváženým zložením pre každodennú starostlivosť o Vaše 

zdravie. Bezgluténový, bez cukru.

Výživové doplnky

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.

V zľave tiež GS Vitamín C 1000 so šípkami 50+10 tabliet za 6,60 €.

Výživový doplnok

IMUNITA
GS Vitamín C 1000

so šípkami 100 + 20 tabliet zadarmo

13,70 €
11,70 €

ÚNAVA A VYČERPANIE
SUPRADYN CoQ10 energy

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

vyčerpania a únavy. Supradyn CoQ10 pre energiu vnáročnom období. Vo 
forme obalených alebo šumivých tabliet.

Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Supradyn. 

Výživový doplnok

ÚNAVA A VYČERPANIE
SUPRADYN CoQ10 energy

60 tabliet

17,05 €
14,70 €

L.SK.M
KT.CC

.08.2019.0918

IMUNITA  VITALITA
HLIVA USTRICOVITÁ

S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM 60 + 60 kapsúl
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom v akciových baleniach 60+60 

alebo 100+100. Hliva je od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným 
obsahom betaglukánov 118,2mg v 1 kapsuli.

V zľave tiež Hliva ustricovitá s rakytníkovým olejom 200 kapsúl za 24,90 €.

Výživový doplnok

17,60 €
15,95 €

UPCHATÝ NOS
Physiomer Hypertonický

135ml
Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Prírodný nosový sprej s obsahom 

100% morskej vody. Urýchľuje úľavu od symptómov nádchy. Bezpečný pre 
každodenné použitie. Výhodne tiež PHYSIOMER Baby, Gentle Jet a Kids.

Zdravotnícka pomôcka

28,90 €

26,35 €

0,01 €

0,01 €

12,20 €
10,60 €

78,50 €/l

Akcia platí od 1.2.2021 do 28.2.2021 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



0,01 €

16,35 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Diclobene 140mg

10 liečivých náplastí
+ Diclobene 140mg, 5 liečivých náplastí za 0,01€

Upozornenie na zmenu názvu lieku! V najbližšej dobe bude liek dostupný 
pod novým názvom Olfen 140mg.

Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti 
svalov a kĺbov končatín až na 12 hodín.

Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku | Liek na vonkajšie použitie*

LOKÁLNA BOLESŤ
VERAL® 1% gél

100 g
Pre úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Lokálna liečba bolesti 

a zápalu.

1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli diklofenaku
Liek na vonkajšie použitie*

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® Duo Effect

100g
Ibalgin® Duo Effect unikátna kombinácia 2 účinných 

látok potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje 
vstrebávanie modrín.

Liek na vonkajšie použitie*

LUPINY A
POKOŽKA HLAVY

Nizoral® šampón
60 ml

Nizoral® Care
vlasové tonikum

100 ml
Nizoral® bojuje s príčinou vzniku lupín. Liek určený 

na liečbu a prevenciu lupín, seboroickej dermatitídy a 
pityriázy.

Nizoral® Care – Novinka.  Bezoplachové  vlasové 
tonikum zmierňuje svrbenie a napätie podráždenej 

pokožky hlavy.  

Nizoral je liek na lokálne použitie s obsahom ketokonazolu.*
Nizoral Care je kozmetický výrobok.

VITAMÍNY A MINERÁLY
VITAR 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

MULTIVITAMÍNY
Revital Multi Forte

s pomarančovou príchuťou, 20 šumivých tabliet
Revital® Multi forte obsahuje komplexné zloženie vitamínov a minerálnych 

látok, ktoré organizmus nevyhnutne potrebuje, ale neprijíma ich zo stravy vždy 
v dostatočnom množstve.

Výživový doplnok

9,20 €
7,10 €

71,00 €/kg

VITAMÍNY A MINERÁLY
VITAR MAGNÉZIUM 375 mg

3,40 €
2,80 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél

150 g
+ Voltaren Forte 2,32 % gél 50g

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na až na 24h pri 
aplikácii 2xdenne ráno a večer. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a 
kĺbov. Bežná predajná cena Voltaren Forte 2,32%, 150g je 18,19 €. 

Bežná predajná cena Voltaren Forte 2,32%, 50g je 9,10 €.

Liek obsahuje diklofenak dietylamínovú soľ
Lieky na vonkajšie použitie*

LOKÁLNA BOLESŤ
VERAL® 1% gél

100 g

MULTIVITAMÍNY
Revital Multi Forte

4,70 €
3,85 €

UŠETRÍTE
9,10 €

18,20 €
121,30 €/kg

na liečbu a prevenciu lupín, seboroickej dermatitídy a 

 Care – Novinka.  Bezoplachové  vlasové 
tonikum zmierňuje svrbenie a napätie podráždenej 

Nizoral je liek na lokálne použitie s obsahom ketokonazolu.*

NOVINKA

5,95 €
4,85 €

48,50 €/kg

11,85 €
10,20 €

170,00 €/l

9,20 €
7,95 €

79,50 €/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



ZDRAVÁ PEČEŇ
Essentiale 300 mg

100 kapsúl
Essentiale®  je určený pacientom s poškodením pečeňových 

funkcií v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia pečene 
a pri zápale pečene.

Výhodne tiež Essentiale forte 600mg, 30 kapsúl za 8,95 €.

Liek obsahuje esenciálne fosfolipidy | Liek na vnútorné použitie*

18,80 €
15,35 €

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 €

11,75 €
10,05 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
BIOPRON 9 Premium

30 + 10  kapsúl
Prémiový komplex živých mikroorganizmov na ideálnu podporu 

vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša 
denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami.

V akcii aj Biopron 9 Premium 60tbl za 16,35€.

Výživový doplnok

16,10 €
13,90 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
GS SUPERKY PROBIOTIKÁ

60 + 20 kapsúl
40 miliárd životaschopných mikroorganizmov* v dennej dávke

(2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity a prebiotiká.
*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

Výhodne tiež GS SUPERKY PROBIOTIKÁ 30+10 kapsúl za 8,45 €.

Výživový doplnok

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
Floraliv
20 kapsúl

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 

Výživový doplnok. Pre deti od 3 rokov a dospelých.

Výživový doplnok

ZÁPCHA
LACTECON

200 ml
Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom. Laktulóza vykazuje prebiotický 

účinok. Napomáha zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve a tým uľahčuje 
vyprázdňovanie. Nenavykový a ideálny aj k dlhodobému používaniu pre široké 

spekrum pacientov od dojčiat  až po seniorov.
VÝHODNE AJ Lactecon 500 ml za 7,50€.

Liek obsahuje laktulózu | Liek na perorálne použitie*

LACTECON
200 ml

ZÁPCHA

2,75 €
2,10 €

INKONTINENCIA
TENA Lady Maxi Night

6 ks
Vložky TENA Lady Maxi Night sú ideálnym riešením pre ženy na 
ochranu pri úniku moču počas spánku. Poskytujú im trojitú ochranu 

proti pretečeniu moču, vlhkosti a zápachu.

Zdravotnícka pomôcka

TRÁVENIE A ČREVÁ
Barny’s ACTIValoe FORTE

2 x 500 ml
Pomáha podporovať trávenie, normálnu funkciu čriev a podporuje 
pravidelné vyprázdňovanie. Má detoxikačné, antibakteriálne a 

imunomodulačné vlastnosti. Podporuje hydratáciu pokožky.

Výživový doplnok

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
Floraliv

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

11,60 €
10,00 €

9,10 €
7,85 €

24,85 €
21,45 €

ODVYKANIE OD FAJČENIA
 NiQuitin - Kombinovaná liečba

Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania od fajčenia. 
Kombinácia transdermálnych náplastí a perorálnych foriem nikotínu 

je účinnejšia ako samostatná transdermálna náplasť.
V ponuke aj ostatné lieky NiQuitin.

Liek  obsahuje nikotín | NiQuitin mini - liek na vnútorné použitie
NiQuitin náplasti - liek na transdermálne použitie*

20,50 €
17,65 €

17,65 €/l

6,95 €
5,70 €

28,50 €/l

Akcia platí od 1.2.2021 do 28.2.2021 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



z nového vernostného
katalógu 2021

Už v 150 LEKÁRŇACH

Vyberte si
svoju odmenu

Platný od
1.2.2021

www.partner.sk/lekaren_partner /vasrodinnylekarnik


