
119,99 €
104,99 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

IMUNITA
WOBENZYM

800 tabliet
Trápi vás horúčka, bolesť hrdla, kašeľ?! Liek Wobenzym podporuje oslabenú 
imunitu, pomáha pri opakovaných zápaloch dýchacích ciest bakteriálneho aj 

vírusového pôvodu. Výhodne tiež Wobenzym 300 tabliet za 43,99 €.

Liek na vnútorné použitie*

5,19 €
4,29 €

BOLESŤ
Ibolex® 200 mg

filmom obalené tablety
20 tabliet

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

Liek obsahuje dexibuprofén | Liek na vnútorné použitie*

POZNÁTEZ TV REKLAMY

LOKÁLNA BOLESŤ
DOLGIT krém

100 g
Dolgit krém je vysoko efektívny v lokálnej liečbe reumatických 
i nereumatických bolestí pohybového systému. Nesteroidové 

antiflogistikum, antireumatikum.

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vonkajšie použitie*

18,80 €
15,35 €

ZDRAVÁ PEČEŇ
Essentiale 300 mg

100 kapsúl
Essentiale® 300 mg je určený pacientom s poškodením pečeňových funkcií 
v dôsledku toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri zápale pečene.

V zľave aj Essentiale® forte 600 mg, 30 tabliet za 8,95 €.

Liek obsahuje esenciálne fosfolipidy | Liek na vnútorné použitie*

ALERGICKÁ NÁDCHA
Flixonel

50 mikrogramov/dávka, 60 dávok
Nosový sprej na liečbu alergickej nádchy. Poskytuje komplexnú 

úľavu od príznakov alergickej nádchy, akými sú: upchatý nos, tečúca 
nádcha, kýchanie, svrbenie v nose, svrbenie a slzenie očí. Prináša 

úľavu počas 24 hodín už v 1 dávke.

Liek obsahuje flutikazónpropionát
Liek na nazálne použitie*

ALERGICKÁ NÁDCHA
Flixonel

IMUNITA
 Celaskon Long effect 500mg

60 tabliet
+ Celaskon Long Effect 500mg

30 tabliet za 0,01€
Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr. 

aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov.
V akcii tiež Celaskon Limetka, žuvacie tablety 100 ks + Celaskon Limetka, žuvacie tablety 

30ks za 0,01 € za zvýhodnenú cenu 7,79 €.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú | Liek na vnútorné použitie*

IMUNITA
 Celaskon Long effect 500mg

60 tabliet
+ Celaskon Long Effect 500mg

IMUNITA

0,01 €
1+1ZVÝHODNENÁ CENA

PRI KÚPE DVOCH
PRODUKTOV

LOKÁLNA BOLESŤ
DOLGIT krém

100 g

6,69 €
5,19 €

51,90 €/kg

POZNÁTEZ TV REKLAMY

8,49 €13,25 €

119,99 €
104,99 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

5,19 €
4,29 €

POZNÁTEZ TV REKLAMY

6,69 €
5,19 €

51,90 €/kg

POZNÁTEZ TV REKLAMY

VEĽKONOČNÉ SVIATKY

s rodinným lekárnikom PARTNER

apríl 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 1.4.2021 do 30.4.2021 alebo do vypredania zásob.

www.partner.sk

/vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

Liek obsahuje esenciálne fosfolipidy | Liek na vnútorné použitie*



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

Odteraz aj za nákup
ľubovolného produktu z portfólia

KOSTI A ZUBY
Vitamín D3 1000 IU

30 ks
Vitamín D je potrebný pre zdravie kostí a zubov, 

je vhodný aj na podporu imunity a činnosti svalov. 
Použitý olivový olej zaisťuje efektívne vstrebávanie 

vitamínu D3 do organizmu.

Výživový doplnok

KOSTI A ZUBY

UŠETRÍTE
0,90 €

3,95 €
4,85 €

TRÁVENIE
Iberogast®

50 ml
Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie?

Bylinný liek Iberogast prináša efektívnu úľavu vďaka 
rýchlemu vstrebávaniu. Iberogast. Expert na Vaše 

tráviace ťažkosti.
Výhodne tiež Iberogast 20 ml a Iberogast 100 ml.

Liek na vnútorné použitie*

UŠETRÍTE
2,11 €

9,99 €
12,10 €

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magnézium 400 mg 

+ vitamíny B6 a C
vrecúška s príchuťou manga, 20 ks
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.
Výhodne tiež Magnézium 400mg + vitamíny B6 a C,

vrecúška s príchuťou grepu 20 ks.

Výživový doplnok

UŠETRÍTE
1,30 €

5,90 €
7,20 €

vyberá...vyberá...

PLYNATOSŤ A NADÚVANIE
Espumisan 40 mg

100 kapsúl
Na liečbu príznakov žalúdočno-črevných ťažkostí 

súvisiacich s hromadením plynov v tráviacom trakte, 
napríklad plynatosť alebo nadúvanie. Určené 

deťom od 6 rokov a dospelým.

Liek obsahuje simetikon | Liek na vnútorné použitie*Liek obsahuje simetikon | Liek na vnútorné použitie*

Espumisan 40 mg

Na liečbu príznakov žalúdočno-črevných ťažkostí 
súvisiacich s hromadením plynov v tráviacom trakte, 

napríklad plynatosť alebo nadúvanie. Určené 

PLYNATOSŤ A NADÚVANIE
Espumisan 40 mgEspumisan 40 mg

Na liečbu príznakov žalúdočno-črevných ťažkostí 
súvisiacich s hromadením plynov v tráviacom trakte, 

napríklad plynatosť alebo nadúvanie. Určené 

Liek obsahuje simetikon | Liek na vnútorné použitie*

UŠETRÍTE
1,15 €

7,35 €
8,50 €

Nakúpte produkty značky

a získajte antibakteriálny gél za 1 cent.

v hodnote 10 €

0,01 €

Získajte

2-násobný počet bodov

vo vernostnom programe

za nákup vybraných

produktov!

ÚČINNÝ
PROTI

COVID19

L.SK.M
KT.CC

.09.2020.1185

*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.



BOLESŤ A HORÚČKA
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*

4,45 €
3,60 €

6,20 €
5,35 €

BOLESŤ 
CETALGEN 500 mg/200 mg

20 tabliet
CETALGEN sa používa na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti hlavy, chrbta, 
menštruačnú bolesť, bolesť zubov, bolesť pri nachladnutí, chrípke a horúčke. Je 

vhodný od 18 rokov.

Liek na vnútorné použitie*

15,25 €
13,15 €

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY
GELACTIV 3-Collagen Forte

60 kapsúl
Akcia 1+1 ZADARMO

Odporúčame! Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše kľby, väzy 
a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie v tabletách na trhu.

Teraz v akcii 1 + 1 zadarmo, ušetríte viac ako 13 €! 

Výživový doplnok

OPUCH, ZÁPAL A BOLESŤ
Reparil® – Gel N

100 g
Potláča opuch, zápal. Používa sa pri zraneniach s pomliaždeninami, 

vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách.
Výhodne aj Reparil - Gel N, 40g za 6,50 €.

Liek na vonkajšie použitie*

OPUCH, ZÁPAL A BOLESŤ
Reparil® – Gel N

100 g

11,70 €
9,55 €

95,50 €/kg

8,15 €
6,65 €

26,60 €/l

SVALOVÁ ÚNAVA

KONSKÁ MASŤ S KONOPOU
CHLADIVÁ, 250 ml

Konská masť s konopou je balzam vyrobený z 25 bylinných extraktov. 
Je vhodná na masáž pri presilenom chrbte a kĺboch a pre zmiernenie 

svalovej únavy pri športe či fyzickej námahe.
V zľave aj Konská masť s konopou hrejivá 250 ml. 

Kozmetický výrobok

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® Duo Effect

100g
Ibalgin® Duo Effect unikátna kombinácia 2 účinných 

látok potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje 
vstrebávanie modrín.

Výhodne tiež Ibalgin gél a Ibalgin krém.

Liek na vonkajšie použitie*

9,20 €
4,60 €

46,00 €/kg

50%

Akcia platí od 1.4.2021 do 30.4.2021 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk

JE TO VIAC
NEŽ LEN POHYB,
JE TO PRÍPRAVA
BUDÚCEJ SUPERSTAR.BUDÚCEJ SUPERSTAR.

Akcia platí do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob.
Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Liek Voltaren Forte 2,32 % gél obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg liečivá náplasť 
obsahuje diclofenacum natricum. Lieky sú určené na vonkajšie použitie. Liek Voltaren Rapid 25 mg, mäkké kapsuly obsahuje diclofenacum kalicum a je určený na vnútorné použitie. PM-SK-VOLT-21-00021

CENOVO 
VÝHODNÁ 
PONUKA

na produkty Voltaren

ZĽAVA

-15%



PÁLENIE ZÁHY 
Nolpaza 20 mg

14 tabliet
Liek Nolpaza lieči pálenie záhy u dospelých. Reguluje 
tvorbu žalúdočnej kyseliny, pričom denne sa užíva len 

1 malá tabletka. 

Liek obsahuje pantoprazol | Liek na vnútorné použitie*

ČREVNÁ MIKROFLÓRA + IMUNITA
Probicus® Premium

30 kapsúl
Priaznivo pôsobí na celkové zdravie. Obsahuje 5 kmeňov živých 

laktobacilov a bifidobaktérií, prebiotickú vlákninu a vitamín B6, ktorý 
prispieva k podpore imunity.

Výhodne aj Probicus Premium, 15 kapsúl.

Výživový doplnok

TRÁVENIE
GAVISCON Duo Efekt

48 žuvacích tabliet
Poskytuje rýchlo dvojakú úľavu od pálenia záhy a tráviacich 

ťažkostí. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy.
Výhodne aj iné druhy žuvacích tabliet Gaviscon.

Liek na vnútorné použitie*

TRÁVENIE
GAVISCON Duo Efekt

8,60 €
7,25 €

7,60 €
6,60 €

PÁLENIE ZÁHY 
Rennie® ICE bez cukru

48 žuvacích tabliet
Rennie – rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy už do niekoľkých minút.

Výhodne tiež Rennie ICE bez cukru 24 žuvacích tabliet.
*IQVIA, predaje z lékáren na SK, trh 03G – Acid Control; Heartburn prod., hodnota, 2018, 

2019, 1-7 20

Zdravotnícka pomôcka

PÁLENIE ZÁHY 
Nolpaza 20 mg

7,10 €
6,10 €

ZÁPCHA
Guttalax®

kvapky 15ml
+ DulcoSoft za 0,01€

Guttalax® - účinné preháňadlo - zmäkčuje stolicu - účinok nastupuje 
o 6 – 12 hodín po podaní  

Guttalax - liek obsahuje dinátriumpikosulfát | Liek na vnútorné použitie*
DulcoSoft je zdravotnícka pomôcka.

4,35 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA + IMUNITA
Probicus® Premium

9,70 €
8,35 €

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.

VÝHODNE AJ Lactecon 500 ml za 7,50€.

Liek obsahuje laktulózu | Liek na vnútorné použitie*

LACTECON
200 ml

ZÁPCHA

6,95 €
5,70 €

28,50 €/l

16,25 €
14,05 €

CHOLESTEROL
ARTERIN CHOLESTEROL

30 tabliet
Účinný a dobre tolerovaný prípravok na kontrolu cholesterolu. Obsahuje prémiové 
štandardizované prírodné extrakty bergamotu a artičoku, fytosteroly, ako aj vitamín 

C, ktoré synergicky pôsobia na dosiahnutie optimálneho účinku.
Výhodne tiež Arterin 120 tabliet a Arterin 60 tabliet.

Výživový doplnok

CHOLESTEROL
ČIERNY CESNAK

60 kapsúl
Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu a lipidov v krvi. Je 

významným antioxidantom, podporuje imunitu a činnosť srdca. Čierny 
cesnak  je bez zápachu a ostrej chuti.

Výživový doplnok

ČIERNY CESNAK
60 kapsúl

CHOLESTEROL
ČIERNY CESNAK

19,35 €
15,80 €

KOLAGÉN
COLAFIT

60 kociek
Výživový doplnok bez farbív a prídavných látok.

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

Výživový doplnok

17,25 €
14,90 €

ZÁPCHA
Guttalax®

kvapky 15ml

0,01 €

L.SK.MKT.CC.09.2020.1184

*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



MULTIVITAMÍNY

Centrum pre mužov
60 tabliet

+ Centrum pre mužov, 30 tabliet za 0,01€
Kompletné multivitamíny s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami, vytvorené

špeciálne pre potreby moderných mužov a žien, na podporu imunity*. Bezgluténové, bez cukru.
Akcia platí aj pre Centrum pre ženy, 60 tabliet + Centrum pre ženy, 30 tabliet za 0,01 €.

*Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Výživový doplnok

5,20 €
4,50 €

45,00 €/l

KAŠEĽ
Ambrobene 15mg/5ml, sirup

100ml
Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.

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

Lieky obsahujú ambroxóliumchlorid | Lieky na vnútorné použitie*

8,35 €
7,20 €

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin

20 tvrdých pastiliek
Jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom lokálneho antibiotika. 
Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. 

Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Liek na orálne použitie*

NOSOVÝ SPREJ
PHYSIOMER GENTLE JET

nosový sprej izotonický,
s obsahom morskej vody, 135 ml

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy, baktérie a alergény. 
100% prírodná morská voda bohatá na minerály. Navyše tryska na výplach.  

Výhodne tiež ďalšie nosové spreje Physiomer.

Zdravotnícka pomôcka

12,60 €
10,40 €

OČNÉ KVAPKY
Systane ™ ULTRA
bez konzervačných látok,

zvlhčujúce očné kvapky, 10ml
Zvlhčujúce očné kvapky SYSTANE™ ULTRA bez konzervačných látok poskytujú 

rýchlu úľavu od príznakov suchého oka ako sú podráždenie, začervenanie 
alebo pálenie očí. V zľave tiež Systane™ COMPLETE, 10ml za 11,65 €.

Zdravotnícka pomôcka

7,20 €
6,20 €

OČNÉ KVAPKY
Livostin® 0,5 mg/ml
očné suspenzné kvapky, 4ml

Prináša rýchlu úľavu a cielene účinkuje v mieste ťažkostí.
Príznaky klasickej a sezónnej konjunktivitídy.

Liek obsahuje levokabastíniumchlorid
Liek na použitie do oka*

NOSOVÝ SPREJ
PHYSIOMER GENTLE JET

nosový sprej izotonický,

12,20 €
10,60 €

78,50 €/l

MULTIVITAMÍNY

Centrum pre mužovCentrum pre mužov
60 tabliet

MULTIVITAMÍNY

Centrum pre mužov

0,01 €

19,50 €

Akcia platí od 1.4.2021 do 30.4.2021 alebo do vypredania zásob.www.partner.sk

+

PM-SK-PLD-21-00011
*V kategórii výrobkov v starostlivosti o zubné náhrady. Zdroj: Ipsos Expert Performance Tracking - Slovensko, 11/2019.
Akcia platí na produkty Corega fixačné krémy a Corega čistiace tablety do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob. Corega čistiace tablety a fi xačné krémy sú zdravotnícke pomôcky. 

Užite si veľkú noc

S ÚSMEVOM
vďaka PRÍPRAVKOM
COREGA.

++

+ ČISTIACA KEFKA NA PROTÉZU ZA 0,01€.

15% ZĽAVA
na produkty COREGA



NERVOVÉ NAPÄTIE
PERSEN forte

40 kapsúl
Rastlinný liek  na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového 

napätia. Ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, 
podráždenosti. Pri ťažkostiach so zaspávaním

V zľave aj PERSEN Forte 20 kapsúl.

Liek na vnútorné použitie*

NERVOVÉ NAPÄTIE
PERSEN forte

12,40 €
10,70 €

ZDRAVÉ OPAĽOVANIE
Revital PREMIUM

SUPER BETA-KAROTÉN
s nechtíkom a sedmokráskou

40+20 tabliet zdarma
Unikátne zloženie kombinácie beta-karoténu, prírodného extraktu z nechtíka 
lekárskeho a sedmokrásky obyčajnej. Taktiež obsahuje vitamín E a C, selén a 

účinnú látku biotín. Výhodnie tiež balenie 80+40 tabliet za 9,35 €.

Výživový doplnok

6,10 €
4,95 €

11,75 €
10,05 €

VAGINÁLNE MYKÓZY
Canesten® GYN Kombi

1 tableta a 20 g krému
Jediná vaginálna tableta vás zbaví kvasinkovej infekcie. 1x aplikácia 

pomocou hygienického aplikátora. Krém uľaví od nepríjemných 
vonkajších príznakov.

V zľave tiež Canesten® GYN 1 deň za 8,30 €.

Liek obsahuje klotrimazol
Liek obsahujúci tabletu na vaginálne použitie a krém na vonkajšie použitie.*

PREREZÁVANIE ZUBOV U DETÍ
CAMILIA

10x1 ml
Homeopatický liek vo forme perorálneho roztoku, ktorý sa používa 
pri ťažkostiach spojených s prerezávaním zubov u detí (bolesti pri 

prerezávaní zubov, podráždenosť, hnačka).

Liek na vnútorné použitie*

7,75 €
6,70 €

12,70 €
11,05 €

PLESŇOVÉ OCHORENIA KOŽE
Canesten

krém 50g
Lieči plesňové ochorenia kože. Pre pacientov s opakovaným výskytom 

mykóz*. Vhodný aj na liečbu mykózy intímnych partií
Teraz aj výhodné 50g balenie!

*50% pacientov trpí opakovanú mykózou (Nielsen U&A study SK 07/2020)

Liek obsahuje klotrimazol | Liek na vonkajšie použitie*

L.SK.MKT.CC.02.2021.1315

INKONTINENCIA
TENA Lady SLIM ULTRA MINI
absorpčné vložky, 28 ks + 14 ks ZADARMO

Slipové vložky pre ženy s ľahkým únikom moču 
s trojitou ochranou proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu.

Sú maximálne diskrétne a spoľahlivé.

Zdravotnícka pomôcka

11,10 €
9,55 €

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut FORTE

10 kapsúl
Urinal Akut Forte obsahuje koncentrovaný extrakt z kanadských 

brusníc a vitamín D, doplnený zlatobyľou obyčajnou na podporu 
zdravia močových ciest. V akcii aj Urinal Akut Forte 20tbl a Urinal 
Express pH pre úľavu počas prvých dvoch dní akútnych ťažkostí.

Výživový doplnok

ODVYKANIE OD FAJČENIA
NiQuitin Clear 21 mg

transdermálna náplasť, 7 ks
Skončite s fajčením. Uľaví od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné 

príznaky. Optimálne uvoľňovanie nikotínu po dobu 24 hodín.
V zľave aj ostatné produkty NiQuitin.

Liek obsahuje nikotín | Liek na vonkajšie užitie

24,85 €
21,45 €

6,70 €

STAROSTLIVOSŤ O DETSKÚ POKOŽKU
Rybilka Neo®

100 ml
Špeciálna masť s obsahom mandľového a rybieho oleja, 
určená na ochranu a ošetrenie jemnej pokožky dojčiat a 

batoliat. Upokojuje pokožku, nanáša sa na miesta so sklonom 
k zapareninám. Udržuje pokožku hladkú a vláčnu. 

Kozmetický prípravok
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5,35 €
4,40 €

44,00 €/l

4,05 €

*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


