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PRIVÍTAJTE LETO
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6,09 €

13,99 €

4,79 €

TV

7,99 €

11,49 €

1,30 €

6,89 €

2,50 €

TV

reklama

reklama

NÁDCHA

50 tabliet

nosová suspenzná aerodisperzia

Výživový doplnok so špeciálnym zložením na zabezpečenie správnej činnosti svalov (kontrakcie
a relaxácie).

5,09 €

1,10 €

FLIXONEL 50 µg/dávka Vibrocil

Otrivin Menthol 0,1 %

60 vstrekov

10 ml

nosová roztoková aerodisperzia

15 ml

Liek obsahuje flutikazónpropionát.

Výživový doplnok.

1,10 €

BOJOVNÍCI PRI ÚĽAVE OD PRÍZNAKOV BEŽNEJ A ALERGICKEJ NÁDCHY.*

ÚNAVA A VYČERPANIE

STOP KŔČOM Mg + B6 + draslík

6,19 €

nosová roztoková aerodisperzia
Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid.

O možnom kombinovanie týchto liekov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. | Lieky na použitie do nosa.1

*

Nájdite si aj Vy svojho rodinného lekárnika PARTNER

už 450-krát na Slovensku
19,19 €

5,20 €

4,50 €

Príďte behaniu
na kĺb!

0,70 €

Pri nákupe
Voltaren Forte

multifunkčná
šatka navyše**

BOLESŤ

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg

17,39 €
115,90 €/kg

1,80 €

30 kapsúl

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké kapsuly. Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov
a bolestivej menštruácii.

nštruácii.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

**Akcia platí pre produkt Voltaren Forte 150 g1 do vypredania zásob. Platí vo vybraných lékarňach.
Voltaren Forte 2,32% gél je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diklofenak, dietylamínová soľ.

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 1.6.2021 do 30.6.2021 alebo do vypredania zásob.

www.partner.sk

1

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

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

UŠETRÍTE

1,05 €
7,60 €

6,55 €
43,70 €/l

PROTI KOMÁROM A KLIEŠŤOM

PREDATOR FORTE REPELENT
DEET 25% sprej

Váš rodinný lekárnik
PARTNER vyberá...
11,60 €

10,00 €

UŠETRÍTE

1,60 €

150 ml

2x
viac

Nedá šancu komárom a kliešťom! Predator je repelentná ochrana proti komárom,
kliešťom a ďalšiemu hmyzu. Aplikácia na pokožku aj odev. Jemne parfumované.
Biocídny výrobok.

20,30 €

16,60 €

2x
viac

bodov

18,15 €

UŠETRÍTE

14,30 €

3,70 €

2x
viac

bodov

bodov

bodov

POCIT ŤAŽKÝCH NÔH

KĹBY

20 kapsúl

100 + 20 tabliet zadarmo

60 kapsúl

Flexofytol

MOBIVENAL micro

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov živých črevných baktérií. Prispieva
k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Výhodne aj Floraliv fľaštičky za 9,45 € obohatené o zinok. Pre deti od 3r. a dospelých.
Výživový doplnok.

3,85 €

2x
viac

IMUNITA

Floraliv

UŠETRÍTE

Výživové doplnky rady MOBIVENAL sú kvalitné a bezpečné výživové doplnky
obsahujúce rokmi overenú kombináciu aktívnych látok diosmín, hesperidín a aescín
napomáhajúcich k úľave ťažkých nôh. Ponuka platí aj pre Mobivenal micro Simple
100+20 tabliet zdarma za cenu 14,45 €.

Výživový doplnok vo forme kapsúl. Obsahuje optimalizovaný extrakt z kurkumy
(Kurkumovník dlhý) - štandardizovaný na 42 mg kurkumínu.
Výživový doplnok.

Výživový doplnok.2

UŠETRÍTE

0,25 €
1,70 €

PORANENIA KOŽE

COSMOS

Jemná náplasť na rany z netkanej textílie,
pre citlivú pokožku (19x72 mm) 20 ks

1,45 €

Hypoalergénna nedelená náplasť na rany z mäkkej netkanej textílie pre jemné
ošetrenie malých poranení citlivej pokožky.

COSMOS

Vode odolná (WATER-RESISTANT)
náplasť na rany, 2 veľkosti 20 ks
Hypoalergénne delené náplasti na rany z fólie odolnej voči vode a nečistotám.
Náplasti telovej farby sú opatrené vankúšikom. V balení sa nachádza 20 kusov
náplastí v 2 veľkostiach
Zdravotnícke pomôcky.

2x
viac

bodov

Získajte 2-násobný počet bodov vo vernostnom programe za nákup ktoréhokoľvek produktu z portfólia LIVSANE.
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.
Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. Pred použitím výživového doplnku si pozorne prečítajte informácie uvedené na obale.
Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.

1
2

8,55 €

4,45 €

7,40 €

3,60 €

1,15 €

0,85 €

BOLESŤ

BOLESŤ A HORÚČKA

50 tabliet

30 tabliet

ATARALGIN 325 mg/130 mg/70 mg
Liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice. Vďaka unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti,
zníži emočné, psychické a svalové napätie a tým odstráni aj možnú príčinu bolesti.
Liek na vnútorné použitie.1

5,05 €

4,35 €

10,15 €

8,55 €

1,60 €

BOLESŤ

Nurofen 200 mg liečivá náplasť

BRUFEN 400

4 ks

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 AJ BRUFEN® 400 50 tbl za 4,60 € (z pôvodných 5,60 €).

Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, či vyvrtnutí v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok
1 náplaste až počas 24h. Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. Jediná liečivá náplasť
s ibuprofénom. Pôsobí protizápalovo.
Zľava platí aj pre Nurofen 200 mg liečivá náplasť 2 ks za 5,15 €.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vonkajšie použitie.1
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Cemio Kamzíkova
konopná masť
chladivá | hrejivá, 200 ml

Silná konopná masť s bylinnými extraktmi v čistote
99,7%. Rýchla úľava pre stuhnuté kĺby, unavené
svaly, presilený chrbát a krk. Skokové zlepšenie!

0,70 €

Kozmetický výrobok

OPUCH A ZÁPAL

Aescin, 20mg

1,25 €

30 tabliet

Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin a
chorôb žíl dolných končatín. Výhodne tiež Aescin 20mg, 90 tabliet za 8,65 €.
Liek obsahuje alfa-escín. | Liek na vnútorné použitie.1

17,25 €

10,65 €

14,90 €

9,00 €

4,99 €

2,35 €

1,65 €

0,96 €

KOLAGÉN

ÚNAVA A VYČERPANIE

60 kociek

100 + 20 tabliet zadarmo

COLAFIT

Magnesium B-komplex

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.

www.partner.sk

5,95 €

ALERGIA

CLARITINE
10 tabliet

Magnesium B-Komplex Glenmark vďaka horčíku a vitamínom skupiny B znižuje únavu a
vyčerpanie a pomáha k normálnej činnosti svalov. 2 tablety denne pre optimálne vstrebanie
horčíka.

OSLOBOĎTE SA OD ALERGIE A OPÄŤ ZHLBOKA DÝCHAJTE.
Rieši prejavy vonkajších aj interiérových alergií. Neovplyvňuje bežné denné aktivity. Uľaví
od príznakov alergie až na 24 hodín.

Výživový doplnok.

Liek obsahuje loratadín. | Liek na vnútorné použitie.1

Akcia platí od 1.6.2021 do 30.6.2021 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

7,40 €

6,95 €

4,15 €

6,70 €

3,75 €

5,70 €

0,70 €

0,40 €

1,25 €

28,50 €/l

ZÁPCHA

STAROSTLIVOSŤ O ZUBY

Glimbax

®

Lactecon

CESTOVNÁ NEVOĽNOSŤ

orálna aerodisperzia 15ml

200 ml

KINEDRYL

®

GLIMBAX® - správna voľba na bolesť a zápal zubov po ošetrení a trhaní, vhodný aj po
ďalších chirurgických zákrokoch v ústnej dutine.
Výhodne aj Glimbax®, ústny výplach 200ml za 6,55 €.

Liek na predchádzanie a liečbu cestovnej nevoľnosti pre dospelých a deti od 2 rokov.

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 €.

Lieky obsahujú diklofenak. | Lieky na orálne použitie.1

Liek na vnútorné použitie.1

Liek obsahuje laktulózu. | Liek na vnútorné použitie.1

10 tabliet

7,05 €

HNAČKA

6,80 €

7,05 €

6,10 €

5,85 €

5,55 €

0,95 €

1,20 €

1,25 €

HNAČKA

PO OPAĽOVANÍ

15 kapsúl

130 g

Tasectan 500 mg

Imodium , 2mg
®

20 tvrdých kapsúl

42,70 €/kg

PANTHENOL spray

Rýchla a účinná liečba hnačky. Na liečbu dospelých a detí od 6 rokov.
Výhodne aj ostatné lieky Imodium®.

Účinkuje do 12 hodín, prírodný základ, bez nežiadúcich účinkov, vhodný pri cestovateľskej
hnačke, súčasnom užívaní antibiotík či iných liekov. Rieši nielen prejavy hnačky, ale aj príčinu.
Ponuka platí aj pre Tasectan KIDS 250mg (vhodný od narodenia) za cenu 5,55 €

Nie je kozmetický výrobok, ale liek. Preto je vhodný nielen na ošetrenia pokožky po spálení
slnkom, ale aj ako podpora hojenia kože, pľuzgierov, popálenín, obarenín, vredov a iné.
Odporúčame pribaliť do letnej lekárničky.

Liek obsahuje loperamidiumchlorid. | Liek na vnútorné použitie.1

Zdravotnícka pomôcka.2

Liek obsahuje dexpantenol. | Liek na vonkajšie použitie.1

4,99 €

Slnečnáochrana
Ladival

opaľovacie
prípravky
Jedinečná 3-kombinácia v ochrane
pred slnečným žiarením. Vítaz dTest
hodnotenia spotrebiteľmi. Neobsahuje
konzervačné látky, parfémy, farbivá ani
chemické emulgátory (PEG).
Kozmetické výrobky.

NOVINKA
ZDRAVÁ POKOŽKA

LIVSANE Betakarotén 25 000 Forte
60 kapsúl

zľava až do

30%

Dodáva telu betakarotén, ktorý je prírodným zdrojom vitamínu A. Vitamín A prispieva
k normálnemu fungovaniu imunitného systému a k udržiavaniu zdravej pokožky a zraku.
Výživový doplnok.

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.
Pozorne si prečítajte návod na používanie. | Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.

1
2

Starostploivoopsať ľovaní

4,20 €

7,85 €

3,65 €

7,15 €
47,70 €/l

Panthenol OMEGA

chladivá pena v spreji 10%
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.

0,55 €

Kozmetický výrobok

ALERGIA

+ DARČEK
CESTOVNÁ FĽAŠA

0,70 €

PSILO-BALSAM gél
20 g

PSILO-BALSAM® gél je kožné antihistaminikum a anestetikum, ktorý zmierňuje svrbenie a
bolesť po uštipnutí, pri žihľavke, po popálení a pri ovčích kiahňach.
Liek obsahuje difenhydramíniumchlorid. | Liek na vonkajšie použitie.1

10,45 €

9,10 €
13,00 €/l

13,05 €

7,55 €

11,30 €

6,55 €

113,00 €/kg
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1,35 €

1,00 €

GYNEKOLOGICKÉ ŤAŽKOSTI

Idelyn Beliema Effect PLUS
vaginálne tablety, 7 ks

1,75 €
STAROSTLIVOSŤ O BÁBÄTKÁ A MAMIČKY

PORANENIA KOŽE

Bepanthen® Baby

UniGel APOTEX

hydrofilný gél na urýchlenie hojenia rán, 5 g

100 g

Vaginálne tablety obsahujú extrakt z brusníc, laktitol, kyselinu hyalurónovú a boritú na
ošetrenie a predchádzanie vzniku kvasinkových aj bakteriálnych vaginálnych infekcií a
obnovu normálneho pH a mikroflóry.
Výhodne tiež dalšie produkty z radu Idelyn Beliema.

Hydrofilný gél na ošetrenie: povrchové poranenia kože, odreniny, rezné rany, popáleniny a
drobné poranenia v domácnosti a pri športe.Zabraňuje tvorbe chrást a vzniku jazvy.

Trojaká starostlivosť o bábätká aj mamičky. Chráni pred začervenaním. Prirodzene
regeneruje a hydratuje. Starostlivosť aj o prsné bradavky. S pantenolom a mandľovým
olejom. Výhodne tiež Bepanthen Baby masť 30g za 5,15 €.

Zdravotnícka pomôcka.

Zdravotnícka pomôcka.

Kozmetický výrobok.

11,30 €

11,65 €

9,80 €

8,95 €

12,40 €

1,50 €

2,70 €

2,00 €

39,20 €/kg

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

Sudocrem® MULTI-EXPERT
250 g

Sudocrem MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby pokožky. Ochranný krém na podporu
liečby a prevenciu: plienkovej dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky.
Výhodne tiež 60g, 125g a 400g balenie Sudocrem.
Zdravotnícka pomôcka.

14,40 €

14,90 €/kg

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Sunar® Complex 2, 3, 4 a 5

s mliečnym tukom, bez palmového oleja, 600 g
Komplexná starostlivost pre spokojné bruško. Vápnik* a vitamín D* pre normálny rast a vývoj
kostí dietata. Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť
podávaná iba na odporúčanie lekára. Potravina na osobitné výživové účely.

20,70 €/kg

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Sunar® Premium 2, 3 a 4

s mliečnym tukom, bez palmového oleja, 600 g
Naša najlepšia receptúra s vitamínmi* A a C pre správnu funkciu imunitného systému.
Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť podávaná
iba na odporúčanie lekára. Potravina na osobitné výživové účely.

Sudocrem MULTI-EXPERT je zdravotnícka pomôcka. Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482. Pred
použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a informácie o jej bezpečnom použití.

www.partner.sk

Akcia platí od 1.6.2021 do 30.6.2021 alebo do vypredania zásob.
*Obsahujú všetky následné dojčenské mlieka podla zákona. | Viac o výrobkoch na www.sunar.sk

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

12,40 €

19,85 €

24,85 €

11,25 €

17,15 €

21,45 €

1,15 €

2,70 €

3,40 €

16,10 €/l

GYNEKOLOGICKÉ ŤAŽKOSTI

PROSTATA A POTENCIA

140 mg vaginálny roztok 5 x 140ml

70 + 20 tabliet navyše

ROSALGIN® EASY

ROSALGIN® prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia a pálenia. Vhodný
aj na bežnú ženskú hygienu.
Liek obsahuje benzydamíniumchlorid. | Liek na vaginálne použitie.1

STOP FAJČENIU

Prostenal CONTROL

NiQuitin Clear 21 mg
7 ks

Najdôveryhodnejšia značka roku 2020 v starostlivosti o zdravie prostaty a podporu
potencie, vyrobená držiteľom certifikátu GMP.
Výhodne tiež Prostenal Night 70 + 20 tabliet navyše.
Výživový doplnok.

18,05 €

Skončite s fajčením. Uľaví od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné príznaky. Optimálne
uvoľňovanie nikotínu po dobu 24 hodín. Zľava platí aj na ostatné produkty rady NiQuitin.
Liek obsahuje nikotín. | Liek na transdermálne použitie - transdermálna náplasť.1

13,40 €

14,90 €

8,40 €

10,95 €

7,25 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1015

3,15 €

2,45 €

ODSTRÁNENIE BRADAVÍC

MYKÓZA NECHTOV

plyn na odstránenie bradavíc, 7,5 g

lak na liečbu plesňových infekcií nechtov, 3,3 ml

EndWarts Freeze

EndWarts zdravotnícke pomôcky účinne odstraňujú bradavice na rukách, pažiach a
chodidlách. Rýchlo a jednoducho sa požívajú. Klinicky overená účinnosť.
Výhodne tiež EndWarts ORIGINAL roztok a EndWarts PEN na bradavice, vhodné aj pre
deti, diabetikov a tehotné.
Zdravotnícka pomôcka.

UŠETRITE
S VERNOSTNÝM
PROGRAMOM
PARTNER

1,15 €
KOŽNÉ MYKÓZY

Excilor

Canespor® krém
15 g

Excilor® je účinné riešenie proti plesňovým infekciám nechtov. Vďaka unikátnej Transactive
technológii rýchlo preniká nechtom. Nevytvára rezistencie, môže sa používať dlhodobo.
V ponuke tiež Excilor pero na liečbu plesňových infekcií nechtov za 10,95 €.

KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC PLESNE. Určený na liečbu kožnej mykózy
(plesne) nôh, vrátane medziprstových priestorov, rúk a dalších častí tela. Natiera sa len 1x
denne. Výhodne tiež Canespor roztok 15ml za 7,25 €.

Zdravotnícka pomôcka.

Liek obsahuje bifonazol | Liek na vonkajšie použitie.1

Vymeňte body
za zľavu
100
BODOV

14,80 €
29,60 €/l

VERNOSTNÁ
KARTA

VERNOSTNÁ
KARTA

90

200

BODOV

BODOV

12,70 €
25,40 €/l

INTÍMNA HYGIENA

LACTACYD

5,50 €
22,00 €/l

KOZMETIKA

SENZITÍVNY | ANTIBAKTERIÁLNY
250 ml

500 ml

Fyziologická čistiaca micelárna voda. Zachováva prirodzenú rovnováhu citlivej pokožky.

Kompletný rad prípravkov na intímnu hygienu žien. Mierne kyslé pH pomáha obnovovať
rovnováhu intímnych partií. Obohatené o prírodnú kyselinu mliečnu, bez mydla a alkoholu.
Gynekologicky testované. Pre každodenné použitie.
V zľave aj ostatné produkty LACTACYD.

Kozmetický výrobok.

Kozmetický výrobok.

Sensibio H2O micelárna voda

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.

1

INTÍMNA H

LACTAC

