
BOLESŤ HRDLA
Strepsils Med a Citrón 

24 pastiliek
Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám už po 1 minúte.** 

Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach.
Výhodne tiež ďalšie druhy Strepsils pastiliek.

**Na základe štúdie in-vitro.

Liek na  perorálne použitie*

0,01 €

9,30 €
93,00 €/l

BOLESŤ A ZÁPAL 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*

BOLESŤ A ZÁPAL HRDLA
Dorithricin

7,79 €
6,79 €POZNÁTE

Z TV REKLAMY

POZNÁTE

Z TV REKLAMY

TRÁVENIE
Hylak forte, 100ml

+ Hylak forte, 30ml za 0,01 €
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.

Lieky na vnútorné použitie*

BOLESŤ
Ibalgin 400

48 tabliet
Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii. 

Znižuje horúčku a tlmí zápal.

Liek obsahuje ibuprofén| Liek na vnútorné použitie*

BOLESŤ
Ibalgin 400

POZNÁTE

Z TV REKLAMY

5,59 €
4,89 €

BOLESŤ HRDLA
Strepsils Med a Citrón 

7,40 €
6,25 €

UPCHATÝ NOS
PHYSIOMER

nosový sprej Hypertonický
s obsahom morskej vody, 135 ml

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Prírodný nosový sprej s obsahom 100% 
morskej vody. Urýchľuje úľavu od symptómov nádchy. Bezpečný pre každodenné 

použitie. V zľave aj Physiomer Geentle Jet, Baby a Kids.

Zdravotnícka pomôcka

12,00 €
10,40 €

77,00 €/l

POZNÁTE

Z TV REKLAMY

5,59 €
4,89 €

7,40 €
6,25 €

12,00 €
10,40 €

77,00 €/l

PRIVÍTAJME NOVÝ ROK

s rodinným lekárnikom PARTNER

január 2021

*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 1.1.2021 do 31.1.2021 alebo do vypredania zásob.

www.partner.sk

/vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

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.

BOLESŤ A ZÁPAL HRDLA



Váš rodinný lekárnik vyberá...

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX MAXGRIP

LESNÉ OVOCIE
14 vreciek

NOVINKA – VÝHODNÉ BALENIE 14 vreciek. Horúci nápoj 
uľaví od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje horúčku, tlmí 

bolesť hlavy, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos.
Výhodne tiež ďalšie druhy Coldrex.

Lieky na vnútorné použitie*

IMUNITA
VITAMÍN C 1000 mg

S RAKYTNÍKOM
tablety s postupným uvoľňovaním

80 + 40 zadarmo 
Produkt obsahuje silnú dávku vitamínu C s postupným 

uvoľňovaním a extrakt z rakytníka rešetliakového. Pre podporu 
imunity a prirodzenej obranyschopnosti organizmu. 

Výživový doplnok

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE® Mint

20 tvrdých pastiliek
TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla!

TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal 
hrdla. V ponuke aj ďalšie príchute TANTUM VERDE®,

20 tvrdých pastiliek.

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid
Lieky na orofaryngeálne použitie*

Získajte2-násobný počet bodovvo vernostnom programeza nákup vybranýchproduktov!

NÁDCHA
Nasivin® SOFT 0,05%

10 ml
Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie 
nádchy o 2 dni. S protivírusovým účinkom. 

Bez konzervačných látok.
Pre deti od 6 rokov a dospelých. 

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid
Liek na nazálne použitie*

IMUNITA
VITAMÍN C 1000 mg

BOLESŤ
Ibolex® 200 mg

filmom obalené tablety
20 ks

Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti.
Účinná úľava od bolesti, nižšia záťaž pre telo.

Liek obsahuje dexibuprofén
Liek na vnútorné použitie*

filmom obalené tablety

UŠETRÍTE
2,55 €

8,55 €
11,10 €

UŠETRÍTE
1,90 €

11,95 €
13,85 €

UŠETRÍTE
0,65 €

6,35 €
7,00 €

UŠETRÍTE
0,70 €

4,40 €
5,10 €

KAŠEĽ
Stoptussin

50ml
Stoptussin - správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam - tíši 
dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, riedi hlien, a 

tým napomáha vykašliavaniu.
V zľave tiež Stoptussin sirup, 180ml za 5,60 €.

Lieky na vnútorné použitie*

KAŠEĽ

UŠETRÍTE
0,90 €

5,60 €
6,50 €

 SOFT 0,05%

Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie 
nádchy o 2 dni. S protivírusovým účinkom. 

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid

nádchy o 2 dni. S protivírusovým účinkom. 

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid

UŠETRÍTE
0,70 €

4,40 €
5,10 €

Účinná úľava od bolesti, nižšia záťaž pre telo.

Liek obsahuje dexibuprofén
Liek na vnútorné použitie*

UŠETRÍTE
0,70 €

4,40 €
5,10 €

*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
MIG-400

30 tabliet
MIG-400® - rýchly proti bolesti a horúčke. Od 6 rokov (20kg). 

Výhodne tiež MIG Junior, 100ml za 2,60 €.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie*

1,35 €
1,10 € BOLESŤ

ACYLPYRIN® 500 mg
10 tabliet

Znižuje horúčku, uľaví od bolesti hlavy, kĺbov a svalov 
pri chrípkových ochoreniach.

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú | Liek na vnútorné použitie*

BOLESŤ
MIG-400

3,55 €
3,05 €

7,10 €
6,10 €

0,01 €

BOLESŤ HRDLA
Neo-angin® bez cukru

24 pastiliek
+ hygienický gél za 0,01€

Na bolesť v krku jednoducho Neo-geniálny! Lieči bolesť v krku, potláča zápal.
Pri zakúpení akéhokoľvek balení Neo-angin® dostanete hygienický gél na ruky ako 

darček za 0,01€! Akcia platí aj na príchute čerešňa a šalvia.

Liek na perorálne použitie* | Hygienický gél Ace Trade s.r.o. je je kozmetický výrobok

KAŠEĽ
MUCOSOLVAN®

sirup pre dospelých
100ml

Uľahčuje vykašliavanie. Uvoľňuje zahlienenie. Zmierňuje kašeľ. Bez cukru a 
alkoholu. Jahodová príchuť. V zľave tiež Mucosolvan Long Effect za 7,15 €.

Liek obsahuje ambroxoliumchlorid
Liek na vnútorné použitie*

KAŠEĽ
MUCOSOLVAN®

6,20 €
5,05 €

50,50 €/l

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*

PARALEN
chrípka a bolesť, 24 tabliet

Horúčka - Bolesť hlavy - Upchatý nos - Bolesť hrdla
Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti. 

Horúčka - Bolesť hlavy - Upchatý nos - Bolesť hrdla - Suchý kašeľHorúčka - Bolesť hlavy - Upchatý nos - Bolesť hrdla - Suchý kašeľHorúčka - Bolesť hlavy - Upchatý nos - Bolesť hrdla - Suchý kašeľ

6,35 €
5,45 €

6,35 €
5,45 €

Akcia platí od 1.1.2021 do 31.1.2021 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



všetkým, ktorí sa ocitli v náročnej situácii.

“neviem ako
ďalej”

Občianske združenie IPčko sa venuje 
pomoci mladým ľuďom cez internet, 
prevádzkuje Krízovú linku pomoci 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 a 
taktiež Dobrú linku pre mladých ľudí so 
zdravotným znevýhodnením.

Linky dôvery sú extrémne vyťažené, stúpa 
aj domáce násilie a depresívne stavy u 
detí nakoľko sú izolované od kolektívu. 
Vyškolení psychológovia sa snažia 
pomôcť ľuďom, ktorí sa nemajú na koho 
obrátiť.

V priebehu tohto roka sme mnohí museli čeliť 
veľkým výzvam - strach o našich blízkych, 
zdravotné problémy, strata zamestnania, 
ťažkosti s podnikaním, finančné problémy, 
izolácia... Uvedomujeme si, ako je 
momentálna situácia náročná na psychické 
zdravie nás všetkých a práve preto sme sa 
rozhodli podporiť občianske združenie 
IPčko.



Prispiet môžete

od 1.12.2020
do 31.1.2021

v lekárňach označených logom

darujete
10 centov

na pomoc ľuďom
v náročnej situácii.

Nákupom
vybraného produktu

KAŠEĽ
Robitussin

ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý kašel 7,5 mg/5 ml

sirup 100 ml
Účinná úľava od suchého dráždivého kašľa. Bez cukru.

Príjemná višňová príchuť. Pre dospelých a deti od 6 rokov.

Liek obsahuje dextrometorfániumhydrobromid
Liek na vnútorné použitie*

HORÚČKA A BOLESŤ U DETÍ
PANADOL

PRE DETI JAHODA
24 mg/ml perorálna suspenzia, 100 ml
Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml znižuje horúčku a bolesť. Vhodný pre 

deti od 3 mesiacov. Neobsahuje alkohol a farbivá.

Liek obsahuje paracetamol | Liek na vnútorné použitie*

BOLESŤ CHRBTA A SVALOV
Voltaren Rapid 25 mg

20 kapsúl
Rýchla a účinná úľava od  bolesti chrbta a svalov. Ľahko prehltnuteľné 

želatinové kapsuly s protizápalovým účinkom pre rýchlu úľavu od bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov. 

Liek obsahuje diklofenak, draselná soľ | Liek na vnútorné použitie*

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél

100 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na až na 
24 hodín pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje od 

bolesti chrbta, svalov a kĺbov.

LLiek obsahuje diklofenak, dietylamínovú soľ | Liek na vonkajšie použitie*

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
14 vrecúšok

Unikátna kombinácia 4 účinných látok - paracetamol na tlmenie 
bolesti a zníženie horúčky, antihistaminikum proti príznakom alergie, 

dekongestívum proti upchatému nosu a vitamín C.

Liek na vnútorné použitie*

KAŠEĽ
Robitussin

6,50 €

56,00 €/l
5,60 €

HORÚČKA A BOLESŤ U DETÍ
PANADOL

4,25 €
3,65 €

36,50 €/l

Príjemná višňová príchuť. Pre dospelých a deti od 6 rokov.Príjemná višňová príchuť. Pre dospelých a deti od 6 rokov.

Liek obsahuje dextrometorfániumhydrobromidLiek obsahuje dextrometorfániumhydrobromid
Liek na vnútorné použitie*Liek na vnútorné použitie*

100 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na až na 

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél

100 g

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU

10,95 €
9,40 €

*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.

5,50 €
4,75 €

BOLESŤ CHRBTA A SVALOV
Voltaren Rapid 25 mg

6,60 €
5,70 €

NÁDCHA
Otrivin Menthol 0,1%

10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Pomáha rýchlo 
uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. Začína uvoľňovať upchatý nos 

do 2 min. až na 12 hodin. Neobsahuje konzervanty.

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid | Liek na podanie do nosa*

13,80 €

119,00 €/kg
11,90 €



ČAJE
HERBEX Kapucínka a tymian

záparové vrecúška, 20x2 g
Kapucínka je považovaná za prírodné antibiotikum. Tymian prispieva k prirodzenej 

obranyschopnosti organizmu. Podporuje normálnu funkciu dýchacieho systému a trávenie.
Výhodne tiež HERBEX Cistus incanus- čaj zo stredomorskej Skalnej ruže a čaje z radu Herbex 

Lekáreň za 1,50 €.

Výživový doplnok

PODPORA IMUNITY

LEROS 100% ŠŤAVA
ZÁZVOR CITRÓN, 250 ml

Produkty, ktoré zahrejú a ochránia Vaše telo. 
Skvelá prevencia proti nádche a chrípke.
V ponuke Sirup Zázvor, celá rada čajov 

IMUNITA a NATUR.

BOLESŤ HRDLA
Orocalm Forte 3 mg/ml

15 ml
Mieri priamo na silnú bolesť v krku! Novinka! Uľaví od akútnej silnej bolesti v krku 

s bolestivým prehĺtaním. Pôsobí priamo v mieste bolesti a zápalu. Zmenšuje 
opuch v krku. Akcia platí aj na Orocalm 1,5 mg/ml za 5,80 €.

Liek obsahuje benzydamíniumchlorid | Liek na orálne použitie*

4,70 €
4,05 €

12,30 €

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 a Kaloba tabliet.

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

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

KAŠEĽ
ERDOMED® 225mg

20 vreciek

8,10 €
7,35 €

IMUNITA
LIVSANE

Tekutá obrana imunity
7 ampuliek

Multivitamímový prípravok vo forme ampuliek dodáva telu potrebné 
vitamíny, minerály a stopové prvky. Balenie obsahuje 7 ampuliek  pre 

jednotýždňovú podporu imunitného systému. 

Výživový doplnok

IMUNITA
LIVSANE

Tekutá obrana imunity

8,49 €
7,49 €

3,20 €
2,75 €

BOLESŤ HRDLA
Orocalm Forte 3 mg/ml

15 ml

BOLESŤ HRDLA

7,25 €
6,25 €

V ponuke Sirup Zázvor, celá rada čajov 

2,85 €
2,45 €

1,85 €
1,50 €

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*

6,55 €
5,65 €

22,60 €/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



7,35 €
6,00 €

IMUNITA A TRÁVENIE
 HLIVA USTRICOVITÁ

+ LACTOBACILY
so šípkami AKCIA 1+1

Hliva v kombinácii s lactobacilmi vo výhodnom akciovom balení 60+60 kapsúl. 
Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným obsahom 

betaglukánov 118,2mg v 1 kapsule. 

Výživový doplnok

IMUNITA A TRÁVENIE
 HLIVA USTRICOVITÁ

+ LACTOBACILY

18,40 €
16,70 €

IMUNITA
  Probicus® + vitamin D3

kvapky, 9 ml
Kvapky na podporu imunity pre deti od 3 rokov a dospelých.

Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 
pôsobia na CELKOVÉ ZDRAVIE. Živé baktérie podporujú 

rovnováhu črevnej mikroflóry, vitamín D prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému.

Výživový doplnok

10,50 €
8,55 €

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

RAKYTNÍČEK
multivitamínové želatínky s rakytníkom, 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. Výhodne tiež iné príchute Rakytníček multivitamínov.

Výživový doplnok

CHUDNUTIE V MENOPAUZE

Bellasin effect
90 kapsúl

Nové zloženie s 2-násobnou dávkou zeleného čaju a 
guaranou pre efektívne chudnutie, intenzívne spaľovanie 

tukov a redukciu hladu zrelých žien. Ďatelina pre pohodovú 
menopauzu.

Výživový doplnok

OPUCH A ZÁPAL
Reparil® – Gel N

40 g a100 g
Potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri zraneniach

s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách.

Liek na vonkajšie použitie*

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

11,70 €
9,55 €

95,50 €/kg

Liek na vonkajšie použitie*

32,25 €
27,80 €

rovnováhu črevnej mikroflóry, vitamín D prispieva k správnemu 

IMUNITA
 + vitamin D3

kvapky, 9 ml
Kvapky na podporu imunity pre deti od 3 rokov a dospelých.

Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 
Kvapky na podporu imunity pre deti od 3 rokov a dospelých.

Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 
Kvapky na podporu imunity pre deti od 3 rokov a dospelých.

pôsobia na CELKOVÉ ZDRAVIE. Živé baktérie podporujú 
Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 

pôsobia na CELKOVÉ ZDRAVIE. Živé baktérie podporujú 
Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 

rovnováhu črevnej mikroflóry, vitamín D prispieva k správnemu 

 + vitamin D3

Kvapky na podporu imunity pre deti od 3 rokov a dospelých.
Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 
Kvapky na podporu imunity pre deti od 3 rokov a dospelých.

Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 
Kvapky na podporu imunity pre deti od 3 rokov a dospelých.

pôsobia na CELKOVÉ ZDRAVIE. Živé baktérie podporujú 
Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 

pôsobia na CELKOVÉ ZDRAVIE. Živé baktérie podporujú 
Živé bifidobaktérie a laktobacily a prírodný vitamín D priaznivo 

rovnováhu črevnej mikroflóry, vitamín D prispieva k správnemu 

9,20 €
7,95 €

8,00 €
6,50 €

ÚNAVA A VYČERPANIE
 Magne B6®

50 tabliet
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*

Akcia platí od 1.1.2021 do 31.1.2021 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk



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 €

HEMOROIDY
  Emotralex

rektálna masť
25 g

Emotralex hojí, regeneruje, upokojuje. Inovatívna 
liečba symptómov spojených s hemoroidálnym 
ochorením a jeho komplikáciami (napr. ekzém, 

trhliny) s aktívnou látkou sukralfát.
Výhodne tiež Emotralex rektálne čapíky 10 ks.

Zdravotnícka pomôcka na rektálne použitie

7,70 €
6,35 €

7,70 €
6,35 €

NAFUKOVANIE A PLYNATOSŤ
  Degasin 280 mg

32 kapsúl
Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a plynatosť?

Degasin prináša rýchlu úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach, stačí len 
jedna kapsula. Obsahuje až 280 mg simetikónu v jednej kapsule.

Zdravotnícka pomôcka

6,75 €
5,85 €

12,60 €
10,40 €

OČNÉ KVAPKY
Systane™ ULTRA

BEZ KONZERVAČNÝCH LÁTOK
zvlhčujúce očné kvapky, 10ml

NOVINKA! Poskytujú rýchlu úľavu od príznakov suchého oka ako sú 
podráždenie, začervenanie alebo pálenie očí. Sú vhodné aj pre použitie 

s kontaktnými šošovkami.  V zľave aj Systane® COMPLETE 10ml za 11,65 €.

Zdravotnícka pomôcka

7,40 €
6,40 €

ZUBNÁ HYGIENA
ELMEX GELEÉ

25 g
Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých, 

ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi. Podporuje 
remineralizovať zubnú sklovinu. 

Liek na dentálne použitie*

STOP FAJČENIU
Nicorette® Classic Gum 4 mg

105 liečivých žuvačiek
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia.

Zmierňuje chuť na cigaretu, keď pociťujete nutkanie fajčiť. Liečivé žuvačky 
Nicorette® Classic Gum; obsahujú nikotín a sú určené na podanie do úst.

V zľave rôzne druhy liekov Nicorette®.

Liek obsahuje nikotín | Liek na použitie do úst*

32,70 €
28,20 €

*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


