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OSTAŇTE ZDRAVÍ
s �odinným lekárnikom

PARTNER

HEMOROIDY
PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
PROCTO-GLYVENOL®, rýchlo uľavuje od bolesti pri hemoroidoch, potláča zápal a zlepšuje 
vlastnosti cievnej steny.
Výhodne tiež PROCTO-GLYVENOL® 400 mg + 40 mg čapíky za 5,79 €.

Liek na rektálne použitie.*

MINERÁLY
magnerot®

100 tabliet 

Dopĺňať magnézium je veľmi dôležité v každej životnej situácii.
Liek magnerot® je jediné magnézium s kyselinou orotovou, vďaka ktorej sa lepšie vstrebáva.

Liek obsahuje dihydrát magnéziumorotát. | Liek na vnútorné použitie.*

magnerot® –  Vaše magnézium v oranžovej krabičke!

LOKÁLNA BOLESŤ
Olfen Forte 23,2 mg/g gél
100 g
Olfen Forte 23,2 mg/g gél, sila 2x vyššej koncentrácie účinnej látky. **
Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 

Liek obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku. | Liek na vonkajšie použitie.*
** V porovnaní s gélom s obsahom 1% diklofenaku – Olfen gel.
Olfen gel je liek na vonkajšie použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 

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.*

NÁDCHA
Otrivin PLUS
1mg/ml + 50mg/ml, 10 ml
Otrivin Plus - jeden sprej s trojitým účinkom. Vďaka obsahu 2 účinných látok uvoľňuje upchatý 
nos, hojí a chráni poškodenú nosovú sliznicu.

Liek na použitie do nosa.*

HNAČKA
ENDITRIL® 100mg
10 kapsúl
Rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Účinkuje už počas 30 minút. Pôsobí až 8 hodín.

Liek obsahuje Racekadotril. | Liek 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 1.5.2021 do 31.5.2021 alebo do vypredania zásob.

0,70 € 0,95 €

6,99 €
5,79 €
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5,20 €
4,50 €

Nájdite si aj Vy svojho rodinného lekárnika PARTNER už 450-krát na Slovensku

LOKÁLNA BOLESŤ
Olfen Forte 23,2 mg/g gél

0,95 €

MINERÁLY
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5,99 € 6,80 €
5,85 €



TRÁVENIE
BioGaia ProTectis kvapky
5 ml
Kvapky s vitamínom D a baktériou mliečneho kvasenia Limosibacillus reuteri Protectis.* 
Vitamín D prispieva k normálnej funkcií imunitného systému, je potrebný k normálnemu 
rastu a vývoju kostí.

Výživový doplnok.

PROSTATA
Prostamol®uno 320 mg
60 kapsúl
Prostamol®uno je liek na liečbu ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení prostaty v I. 
a II. Štádiu. Obsahuje 320 mg serenoe repens. Liek sa užíva 1 kapsula denne po jedle. 

Liek obsahuje polotuhý extrakt plodu serenoy plazivej.
Liek na vnútorné použitie.*

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.

0,01 €0,01 €

Za nákup produktov značky                     v hodnote 10 €

získate antibakteriálny gél za cent.

CHOLESTEROL

ZÁPCHA
Microlax®

4x5 ml
Liek Microlax® prináša rýchlu úľavu od zápchy 
vďaka nástupu účinku za 5 až 20 minút. Výhodou je 
jednoduché diskrétne podanie a predvídateľný účinok. 
Zmäkčuje stolicu a vyvoláva vyprázdňovací reflex.

Liek na rektálne použitie.*

UŠETRÍTE
2,20 €14,05 €

16,25 € UŠETRÍTE
2,55 €11,25 €

13,80 €

UŠETRÍTE
0,90 €

5,65 €
6,55 €

PROSTATATRÁVENIE
BioGaia ProTectis kvapky

2,55 €11,25 €
UŠETRÍTE
3,10 €19,10 €

22,20 €

vo vernostnom programe za nákup vybraných produktov. 

ZÁPCHA
Microlax®

4x5 ml
Liek Microlax®Liek Microlax®Liek Microlax  prináša rýchlu úľavu od zápchy ® prináša rýchlu úľavu od zápchy ®

vďaka nástupu účinku za 5 až 20 minút. Výhodou je 
jednoduché diskrétne podanie a predvídateľný účinok. 
Zmäkčuje stolicu a vyvoláva vyprázdňovací reflex.

Liek na rektálne použitie.*

vo vernostnom programe za nákup vybraných produktov. 
Získajte 2x viac bodov

Váš �odinný
lekárnik

PARTNER vyberá...

Získajte 2-násobný počet bodov vo vernostnom programe za nákup ktoréhokoľvek produktu z portfólia LIVSANE.

/vasrodinnylekarnik /lekaren_partner*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.
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www.partner.sk Akcia platí od 1.5.2021 do 31.5.2021 alebo do vypredania zásob.

BOLESŤ, OPUCH A ZÁPAL
Lioton gel 100 000
100 g
Lioton® gel 100 000 zmierňuje bolestivé príznaky kŕčových žíl, opuch aj zápal, lieči úrazy 
svalov, šliach a väziva a redukuje modriny. Má chladivý efekt. 

Liek obsahuje sodnú soľ heparínu. | Liek na vonkajšie použitie.*

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
LACTOSEVEN Chew
50 tabliet
Žuvacie tablety s jahodovo-malinovou príchuťou a vitamínom D3. S obsahom sedem 
rôznych kmeňov mliečnych baktérií chránených technológiou Bio-Support ™. Bez laktózy, 
lepku a cukru.

Výživový doplnok.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
INDULONA
original krém na ruky, 85 ml
Regeneračný, ochranný a premasťujúci krém na ruky určený pre každodennú starostlivosť 
o vysušenú pokožku. Dodáva pružnosť, pevnosť, prirodzenú vláčnosť a obnovuje funkcie 
kože.
Výhodne aj krémy na ruky INDULONA olivová a INDULONA nechtíková.

Kozmetický výrobok.

ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY
Detralex® 1000mg 
perorálna suspenzia vo vrecku, 30 vreciek
Detralex® je liek s účinnou látkou, čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia. Lieči prejavy 
chronického žilového ochorenia - bolesť, pocit ťažkých a unavených nôh. Lieči príznaky 
akútnej hemoroidálnej epizódy.
Výhodne tiež Detralex® 500mg, 60 filmom obalených tabliet za 15,75 €.

Liek na perorálne použitie.*

ÚNAVA A VYČERPANIE
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.

ÚNAVA A VYČERPANIE
Magne B6®

100 tabliet
Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr. nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť, 
dočasná únava a svalové kŕče.

Liek na vnútorné použitie.*

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na až na 24h pri aplikácii 2x denne. 
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov, kĺbov.

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

BOLESŤ
VALETOL® 300/150/50 mg
24 tabliet
VALETOL® je určený na krátkodobú liečbu bolesti hlavy (vrátane migrény), zubov, bolesti 
v krížoch s vyžarovaním do dolných končatín (ischiasu), pooperačnej bolesti, bolesti pri 
nachladnutí a menštruácii. 

Liek na vnútorné použitie.*

4,05 €
3,30 €

14,00 €
9,99 €

99,90 €/kg

6,85 €
5,60 €

56,00 €/kg

2,40 €
1,85 €

21,80 €/l

11,70 €
9,90 €

3,40 €
2,85 €

NOVINKA

NOVINKA

LOKÁLNA BOLESŤ
VERAL® 10 mg/g gél
100 g
VERAL® je určený na liečbu bolesti a na zmiernenie zápalu a opuchu pri viacerých 
bolestivých stavoch postihujúcich kĺby a svaly.

Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku. | Liek na vonkajšie použitie.*

17,50 €
15,10 €

0,75 € 4,01 €

1,25 €

0,55 €2,40 €

0,55 €1,80 €

9,10 €

1,75 €

12,95 €
11,20 €

112,00 €/kg
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*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.

7,85 €
7,15 €

47,70 €/l
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Panthenol OMEGA
10% ĽADOVÝ EFEKT
pena v spreji po opaľovaní
150 ml
+ DARČEK Cestovná fľaša
Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po opaľovaní. 
Prináša úľavu slnkom podráždenej pokožke. Vďaka 
zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne upokojuje a 
napomáha regenerovať pokožku.
Výhodne tiež ďalšie druhy z radu Omega Panthenol.

Kozmetický výrobok

ALERGICKÁ NÁDCHA
STÉRIMAR™ Mn (Mangán)
50 ml
Potláča vylučovanie histamínu, zmierňuje príznaky alergickej nádchy (kýchanie, svrbenie 
v nose). 100% prírodný, bez konzervantov.
Bez obmedzenia veku, pre tehotné a dojčiace ženy.
Výhodne tiež STERIMAR Cu (Meď) za 9,35 €.

Zdravotnícka pomôcka.

OŠETRENIE RÁN 
BepanGel na ošetrenie rán
50 g
Veľký pomocník na malé rany.
MODERNÝ HYDROGÉL 4v1. Urýchľuje hojenie. Chráni pred ďalšou infekciou. Chladí a 
nepáli. Znižuje riziko vzniku jaziev.

Zdravotnícka pomôcka.

VÝŽIVA OČÍ
Ocuvite LUTEIN forte BONUS
60 tabliet
Ocuvite Luteín Forte obsahuje vyváženú kombináciu vitmínov, minerálov a karotenoidov, 
ktoré sú dôležité pre výživu očí. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada 
rozmanitej a vyváženej stravy.

Výživový doplnok.

INKONTINENCIA
TENA Lady Slim Ultra Mini
inkontinenčné slipové vložky, 48 ks
Slipové vložky pre ženy s ľahkým únikom moču s trojitou ochranou proti pretečeniu, vlhkosti 
a zápachu. Sú maximálne diskrétne a spoľahlivé.

Zdravotnícka pomôcka.

PODRÁŽDENÁ POKOŽKA
Fenistil 1 mg/g gél
50 g
Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú pokožku rôzneho pôvodu: svrbiaca vyrážka, 
uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom, povrchové popáleniny, žihľavka. Forma gélu má 
chladivý účinok.

Liek obsahuje dimetindénmaleinát. | Liek na vonkajšie použitie*

ALERGIA
Dasseltino 5 mg
10 tabliet
Dasseltino je liek proti alergii, ktorý nespôsobuje ospalosť. Zmierňuje príznaky alergickej 
nádchy a žihľavky ako kýchanie, výtok z nosa, sčervenanie a slzenie očí či svrbenie.

Liek obsahuje dezloratadín. | Liek na vnútorné použitie.*

ALERGIA
LIVSANE Antialergické pastilky
24 ks
Zdravotnícka pomôcka na prevenciu a liečenie alergických prejavov v ústach a v krku 
spôsobené inhalačnými alergénmi ako peľ, či prach. S klinicky testovanou účinnou látkou 
Ectoin®.

Zdravotnícka pomôcka.

5,99 €
4,99 €

5,70 €
4,90 €

11,25 €
9,70 €

10,80 €
9,35 €

19,10 €
15,60 €

12,35 €
10,60 €

Starostlivosťpo opaľovaní

1,00 € 0,80 € 1,55 €

1,45 €

30%

3,50 € 1,75 €

+ DARČEK
CESTOVNÁ FĽAŠA 0,70 €

4,85 €


