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TRÁVENIE
Hylak forte
100ml + 30ml za 0,01€
Hylak forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. Vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Liek na vnútorné použitie.1

1Vždy 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 1.9.2021 do 30.9.2021 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

www.partner.sk

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

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.

0,01 €

5,14 €

9,89 €
98,90 €/l

KOLAGÉN
COLAFIT
60 kociek

KOLAGÉN

17,59 €
14,59 €

3,00 €

TV
reklama

TV
reklama

BOLESŤ
Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tabliet
Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti. Účinná úľava od bolesti, nižšia záťaž pre telo.

Liek obsahuje dexibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

5,10 €
4,40 €

0,70 €

HEMOROIDY
EMOTRALEX™
rektálna masť, 25g
EMOTRALEX™ je inovatívna liečba príznakov spojených s hemoroidálnym ochorením a jeho 
komplikáciami (napr. ekzém, análne trhliny) s aktívnou látkou sukralfát. Rýchlo hojí, regeneruje 
a upokojuje hemoroidy.

Zdravotnícka pomôcka na rektálne použitie. 

DETRALEX® 500mg
filmom obalené tablety, 60 tabliet
DETRALEX® lieči prejavy chronického žilového ochorenia ako bolesť, 
opuch a pocit ťažkých nôh. Tiež lieči príznaky akútnej hemoroidálnej 
epizódy. 

Liek na vnútorné použitie.1 Obsahuje účinnú látku, čistená 
mikronizovaná flavonoidná frakcia.

Vhodná kombinácia     pre pacientov s hemoroidmi     pre pacientov s hemoroidmi

17,89 €
14,69 €

7,99 €
6,29 €

3,20 €1,70 €

+

TV
reklama

HORÚČKA A BOLESŤ
PARALEN® RAPID 500mg
16 šumivých tabliet
Novinka vo forme šumivej tablety. Tlmí bolesť. Znižuje horúčku.

Liek obsahuje paracetamol. | Liek na vnútorné použitie.1

6,29 €
2,40 €

2,10 €
NOVINKA

0,30 €



IMUNITA  VITALITA
HLIVA USTRICOVITÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
60 + 60 kapsúl zadarmo
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodných akciových baleniach. Hliva pochádza 
od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2mg v 1 kapsule. 
V zľave tiež balenie 100 +100 ks za 25,20 €.

Výživový doplnok.

KĹBY, VÄZY A ŠĽACHY
Coloxio Complex
prášok vo vrecúškach 30 ks
Kĺbny špecialista. Unikátna a dokonalá kombinácia aktívnych látok na kĺby, šľachy, chrupavky 
a väzy.

Výživový doplnok.

vo vernostnom programe za nákup
          vybraných produktov. 
vo vernostnom programe za nákupvo vernostnom programe za nákup
          vybraných produktov.           vybraných produktov. 

Získajte 2x viac bodov

Výživový doplnok.

IMUNITA
Biomin IMUNO PROTECT
60 kapsúl
Výživový doplnok s obsahom vitamínov C, D3 a zinku, ktoré prispievajú k správnej funkcii 
imunitného systému.

2x
viac

bodov

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.1

®
KAŠEĽ

2x
viac

bodov

IMUNITA
LIVSANE Vitamín C 200 mg
60 tabliet
Pravidelné užívanie vitamínu C posilňuje imunitu, pomáha redukovať 
nachladnutie a infekčné ochorenia, zlepšuje regeneračné schopnosti 
organizmu a fyzickú výkonnosť. 

Výživový doplnok.
2x
viac

bodov

LIVSANE Vitamín C 200 mg

Pravidelné užívanie vitamínu C posilňuje imunitu, pomáha redukovať 
nachladnutie a infekčné ochorenia, zlepšuje regeneračné schopnosti 

UŠETRÍTE
0,60 €

2,99 €
3,59 €

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. Výhodne tiež TANTUM VERDE® SPRAY, orálna aerodisperzia 30ml a 
TANTUM VERDE® 0,15 %, orálny roztok 240ml

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid. | Lieky na orálne použitie.1

2x
viac

bodov

IMUNITA  VITALITA
HLIVA USTRICOVITÁ

2x
viac

bodov

KĹBY, VÄZY A ŠĽACHY

2x
viac

bodov

UŠETRÍTE
5,30 €33,25 €

38,55 € UŠETRÍTE
1,65 €16,25 €

17,90 € UŠETRÍTE
0,75 €7,65 €

8,40 €

UŠETRÍTE
0,70 €

6,95 €
7,65 €

IMUNITABOLESŤ HRDLA

UŠETRÍTE
1,90 €

11,80 €
13,70 €

2-násobný počet bodov za nákup
ktoréhokoľvek produktu z portfólia
LIVSANE.

Liek obsahuje erdosteín. | Liek na vnútorné použitie.1

Získajte 2-násobný počet bodov vo vernostnom programe za nákup vybraných produktov!

1Vždy 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.

Vernostný 
program



KĹBY, SVALY
Konská masť s CBD chladivá
200 ml
Intenzívna úľava a prevencia proti svalovým kŕčom po extrémnom športovom výkone vďaka 
obsahu CBD - konopnému extraktu.
V akcii aj Konská masť s CBD hrejivá 200 ml za 8,20 €. 

Kozmetický výrobok.

BOLESŤ SVALOV A KĹBOV
VERAL® 10 mg/g 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.1

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.1

0,85 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
150 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 24h pri aplikácii 2x denne ráno 
a večer. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Výhodne tiež Voltaren 140mg liečivá náplasť 5ks a Voltaren Rapid 25mg, 20 tabliet.

Liek obsahuje diklofenak, dietylamínovú soľ. | Liek na vonkajšie použitie.1

1,25 €

BOLESŤ
Ibuprofen STADA 400 mg
perorálny prášok 20 ks
Na liečbu slabej až stredne silnej horúčky a bolesti
• Perorálny prášok sa nemusí užívať s tekutinou, prášok sa rozpustí na jazyku a prehltne sa
• Ibuprofen STADA 400 mg perorálny prášok je liek na perorálne použitie.
V zľave tiež Ibuprofen STADA 200mg prášok, 20ks za 3,60 €.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

0,65 €

4,65 €
4,00 €

www.partner.sk Akcia platí od 1.9.2021 do 30.9.2021 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

ŽILY A POÚRAZOVÉ STAVY
Lioton gel 100 000
100g
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.1

BOLESŤ A HORÚČKA
NUROFEN Rapid 400 mg Capsules
30 kapsúl
Účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných ciest 
dýchacích. 2X RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA OD BOLESTI*.
V zľave tiež 20 kapsulové balenie za 4,10 € a 10 kapsulové balenie za 2,80 €.
*v porovnaní s obalovanými tabletami Nurofen

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

0,95 €

6,10 €
5,15 €

1,75 €

BOLESŤ V ÚSTACH
CURASEPT ADS SOOTHING 0,5%
Parodontálny gél 30 ml
Parodontálny gel s obsahom 0,5% chlórhexidínu a chlórbutanolu, ukľudňuje bolesť po 
stomatologických zákrokoch, poraneniach v ústnej dutine alebo bolesť spôsobenú zápalom 
ďasien.

Zdravotnícka pomôcka.

9,75 €
7,65 €

BOLESŤ
Nalgesin S 275 mg
20 tabliet
Nalgesin S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje rôzne  typy bolestí – hlavy, zubov, chrbta 
a svalov, menštruačné či pooperačné. Navyše zmierňuje horúčku a pomáha pri liečbe 
migrény. V zľave tiež 30 tabletové balenie za 7,65 €.

Liek obsahuje naproxén sodný. | Liek na vnútorné použitie.1

BOLESŤ

0,85 €0,85 €

6,20 €
5,35 €

BOLESŤ

0,90 €

6,50 €
5,60 €

1,25 €
KĹBY, SVALY
Konská masť s CBD chladivá
200 ml

1,85 € 2,65 €

2,10 €

12,95 €
11,20 €

112,00 €/kg

6,85 €
5,60 €

56,00 €/kg

10,05 €
8,20 €

41,00 €/l

19,50 €
16,85 €

112,30 €/kg



CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX MAXGRIP
LESNÉ OVOCIE
10 vreciek
Horúci nápoj uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje horúčku, odstraňuje 
bolesť hlavy, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos.
Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Coldrex.

Liek na vnútorné použitie.1

IMUNITA
ProfiZYM Plus
180 kapsúl
+ Megadéčko 2000IU, 60ks za 0,01€
Dávka až na 90 dní. Pre správne fungovanie imunitného systému, pri rekonvalescencii, 
na zníženie únavy a vyčerpania. Obsahuje 8 enzýmov neživočíšneho pôvodu, enzým 
Serrazimes-I®, rutín, vitamín C a selén.

Výživový doplnok.

KALCIOVÝ SIRUP
GENERICA Kalciový sirup
100 ml
Rokmi overený, najpredávanejší ochutený kalciový sirup, s unikátnou jemnou vanilkovou 
chuťou. Pomáha a chutí deťom od narodenia i dospelým! Vhodný i pre tehotné a dojčiace 
ženy.

Výživový doplnok.

NÁDCHA
NASIVIN® SOFT 0,025 %
10 ml
Sprej proti nádche pre deti od 1 roka. Uvoľní upchatý nos už do 25 sekúnd a účinkuje až 
12 hodín.

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid. | Liek na vnútorné použitie.1

0,70 €

5,25 €
4,55 €

UPCHATÝ NOS
PHYSIOMER
nosový sprej Hypertonický
s obsahom morskej vody 135 ml
Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie. Znižuje opuch nosovej 
sliznice pri nádche. 100% prírodná morská voda bohatá na minerály. Výhodne tiež 
Physiomer GenteJet, Baby a Kids.

Zdravotnícka pomôcka.

1,40 €

1Vždy 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.

0,70 €0,01 €

DÝCHACIE CESTY
Sinupret kvapky
100 ml
+ Sinupret Akut 20 ks za 0,01€
Pri akútnych a chronických zápaloch prinosových dutín a dýchacích ciest, ako aj podporná 
liečba pri antibakteriálnej liečbe. Akcia je platná na všetky druhy Sinupretu

Liek na vnútorné použitie.1

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX MAXGRIP
LESNÉ OVOCIE

9,65 €
7,90 €

1,75 €

0,70 €

94,35 €
79,35 €

15,00 €

0,01 €

CENOVO 
VÝHODNÁ

PONUKA
NA PRODUKTY 

OTRIVIN

-15%

Lieky na podanie do nosu.  nosová roztoková aerodisperzia a  nosová roztoková 
aerodisperzia obsahujú xylometazolíniumchlorid.  nosová roztoková instilácia a  nosová roztoková instilácia obsahujú xylometazolíniumchlorid.

MENTHOL 0,1 %

8,10 €
81,00 €/l

4,85 €
4,15 €

41,50 €/l

12,20 €
10,80 €

80,00 €/l



Pharmaton® GERIAVIT
Vitality 50+
100 tbaliet / 30 tbaliet
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového 
výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng G115® prispieva 
k telesnej a duševnej pohode, k odolnosti organizmu voči 
stresu a pomáha podporovať vitalitu organizmu.
V zľave aj PHARMATON Man Energy 30+ za 7,95 € a 
PHARMATON Woman Energy 30+ za 7,95 €.

Výživový doplnok.

Vitamíny

www.partner.sk Akcia platí od 1.9.2021 do 30.9.2021 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

IMUNITA
Cetebe Immunity Forte
30 kapsúl
Prémiový výživový doplnok na podporu imunity Cetebe® IMMUNITY Forte obsahuje 
komplex 3 látok: vitamín C s postupným uvoľňovaním, vitamín D a zinok.

Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY
Centrum pre mužov
60 ks + 30 ks za 0,01€
V zľave aj Centrum pre ženy 60 + 30ks za 0,01 €.
Centrum pre mužov a Centrum pre ženy je kompletný multivitamín s vitamínmi a minerálmi 
vytvorený špeciálne pre potreby moderných mužov a žien. Bezgluténový, bez cukru.

Výživové doplnky.

PÁLENIE ZÁHY
Helicid 20 mg
14 kapsúl
Účinná pomoc pri pálení záhy-znižuje množstvo kyseliny, ktorá sa tvorí vo Vašom žalúdku. 
Stačí jedna tableta denne.

Liek obsahuje omeprazol. | Liek na vnútorné použitie.1

0,85 €

ÚNAVA A STRES
Magne B6®

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

Liek na vnútorné použitie.1

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.

Liek obsahuje esenciálne fosfolipidy. | Liek na vnútorné použitie.1

3,45 €

18,95 €
15,50 €

20,45 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
Hisbiotix
60 kapsúl
Probiotiká Hisbiotix obsahujú 10 miliárd živých organizmov 5 druhov kmeňov.
Výhodne tiež Bisbiotix 30ks za 10,45 €.

Výživový doplnok.

2,65 €

2,80 €

7,20 €

19,20 €
16,55 €

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. 
V zľave tiež Lactecon 500ml za 7,50 €.

Liek obsahuje laktulóza. | Liek na vnútorné použitie.1

6,20 €
5,35 €

1,25 €

8,85 €
7,65 €

1,20 €

11,70 €
9,90 €

1,80 €

7,20 €

2,80 €2,80 €2,80 €

31,45 €
24,25 €

12,20 €
9,40 €

6,95 €
5,70 €

28,50 €/l

0,01 €



0,01 €

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
Sudocrem® MULTI-EXPERT
125 g
Sudocrem  MULTI-EXPERT - Ochranný krém na podporu liečby a prevenciu: plienkovej 
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky, dermatitídy pri inkontinencii dospelých, a na 
ochranu pokožky v okolí poranení. Výhodne tiež ďalšie balenia Sudocrem Multi-expert.

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.

0,95 €

VŠI
LIVSANE
Roztok proti všiam a hnidám
120 ml
Pre lokálnu aplikáciu na pokožku hlavy a vlasy pre odstránenie vši detskej. Výrobok je 
zmesou olejov  obsahujúcich silikónový olej, mandľový olej a vitamín E.

Zdravotnícka pomôcka.

Dojčenskávýživa

PORANENIA KOŽE
INFADOLAN®,
1 600 IU/g + 300 IU/g
dermálna masť, 100g
Liek na neinfikované drobné rany, odreniny, trhlinky kože a na prevenciu zaparenín. Pri liečbe 
suchej kože v prípade chronických zápalov alebo ekzémov, najmä pri atopickom ekzéme.

Liek na vonkajšie použitie.1

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Marťankovia s inulínom
cmúľacie tablety príchuť, lesné ovocie, 30 ks
Široké spektrum vitamínov (A, C, D3, E, skupiny B) a minerálov (Se, Zn) s príchuťou lesného 
ovocia s rozpustnou vlákninou - INULÍNOM! Pre imunitu a podporu optimálneho rastu detí. 
Výhodne tiež ďalšie druhy Marťankov - multivitamínov pre deti.

Výživový doplnok.

3,20 €

2,70 €
2,80 €

1Vždy 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.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
Marťankovia s inulínom

0,80 €

5,95 €
5,15 €

PORANENIA KOŽE

BOLESŤ HRDLA U DETÍ
Junior-angin pastilky pre deti
s jahodovou príchuťou 24 ks
+ hygienický gél za 0,01€
Expert na bolesť  v hrdle u detí! Uľavuje od bolesti v hrdle. Upokojuje podráždené sliznice. 
Vo forme jahodových pastiliek pre deti od 4 rokov.

Junior-angin pastilky sú zdravotnícka pomôcka.
Hygienický gél Ace Trade s.r.o. je je kozmetický výrobok.

1,00 €

7,55 €
6,55 €

2,70 €2,70 €
2,80 €2,80 €

18,10 €
15,30 €

21,90 €/kg

11,65 €
8,95 €

14,90 €/kg

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. Spôsob prípravy, dávkovanie 
a ďalšie informácie nájdete na www.sunar.sk. 

* Obsahujú všetky následujúce dojčenské mlieka podľa 
požiadaviek zákona.

Sunar® Premium 2, 3 a 4
s mliečnym tukom,
bez palmového oleja, 700 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. Spôsob prípravy, 
dávkovanie a ďalšie informácie nájdete na www.sunar.sk. 

* Obsahujú všetky následujúce dojčenské mlieka podľa 
požiadaviek zákona.

NOVINKA

DEZINFEKCIA
THERASPRAY
ANTI-VÍRUSOVÝ SPREJ NA RÚŠKA, 100 ml
Nový TheraSpray anti-vírusový sprej na rúška ničí pri kontakte 99,9 % vírusov ochorenia 
COVID-19, ktoré môžu prísť do kontaktu s povrchom rúška alebo respirátora. Poskytuje 
12 hodinovú ochranu, vydrží až 80 aplikácií.

TheraSpray anti-vírusový sprej na rúška je biocíd. Používajte biocídy bezpečným 
spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

10,20 €
8,80 €

88,00 €/l

5,80 €
4,75 €

47,50 €/kg

6,90 €
5,95 €

47,60 €/kg

1,40 €

1,05 €

7,99 €
4,79 €

39,90 €/l

DEZINFEKCIA
THERASPRAY
ANTI-VÍRUSOVÝ SPREJ NA RÚŠKA, 100 ml
Nový TheraSpray anti-vírusový sprej na rúška ničí pri kontakte 99,9 % vírusov ochorenia 

1,40 €
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VITAMÍNY
Megadéčko sprej 2000IU
160 dávok
Vysoká dávka vo forme dobre absorbovateľného spreju. Prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému a k udržaniu zdravých kostí a zubov. Walmark Megadéčko obsahuje 
vysokú dávku dobre absorbovateľnej formy vitamínu D na báze oleja. Cholekalciferol 
(Vitamín D3) sa považuje za najlepšie využiteľnú formu vitamínu D. Vhodný a pre ľudí so 
zníženým vstrebávaním výživových látok v žalúdočno-črevnom trakte.

Výživový doplnok

VITAMÍN D
Vigantolvit D3 2000
60 kapsúl
Vitamín D3 podporuje normálnu funkciu imunitného systému. Bez lepku, laktózy a bravčovej 
želatíny. Výhodne tiež Vigantolvit Osteo za 7,25 €.

Výživový doplnok.

1,00 €

ÚZKOSŤ A STRES
SÉDATIF PC
60 tabliet
Homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných stavoch, precitlivenosti a 
podráždenosti. Sédatif PC nemá žiadny vplyv na schopnosť viezť vozidlá a obsluhovať 
stroje. Výhodne tiež SÉDATIF PC 90 tabliet za 7,95 €.

Liek na vnútorné použitie.1

PROSTATA
Prostamol UNO
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.1

0,95 €

ZDRAVÉ VLASY
Revitalon FORTE
60 + 30 kapsúl zdarma 
Obsahuje unikátnu kombináciu vyváženého množstva rastlinných extraktov, vitamínov, 
minerálnych látok a dôležitých aminokyselín, ktoré vyživujú vlasy priamo od korienkov.

Výživový doplnok.

2,20 €

16,10 €
13,90 €

6,95 €
6,00 €

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.

2,25 €

7,10 €
4,85 €

ODSTRÁNENIE BRADAVÍC
EndWarts Freeze
plyn na odstránenie bradavíc 7,5 g
EndWarts zdrav. pomôcky účinne odstraňujú bradavice na rukách, pažiach a chodidlách. 
Rýchlo a jednoducho sa používajú a sú vhodné pre široké spektrum pacinetov deti od 4 
rokov. Výhodne tiež Endwarts PEN a Endwarts Original.

Zdravotnícka pomôcka.

7,40 €
6,40 €

3,15 €

18,05 €
14,90 €

22,20 €
19,10 €

3,10 €

7,70 €
6,30 €

1,40 €

Drontal Dog Flavour 
150/144/50 mg, 2 tablety 
Antihelmintikum. Liečba zmiešaných infekcií spôsobených 
hlístovcami a pásomnicami u šteniat a dospelých psov. 
Tablety s vôňou mäsa. 
Výhodne tiež Drontal tablety pre mačky, 2ks za 4,85 €.

Len na perorálne podávanie. Veterinárny liek.1
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Len 
pre zvieratá. Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis. 

6,65 €
5,45 €

1,20 €

Psy a mačky



1Vždy 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.

VERNOSTNÁ
KARTA

VERNOSTNÁ
KARTA

VERNOSTNÁ
KARTA

VERNOSTNÁ
KARTA

Vyberte si
zo širokého portfólia

Herbex čajov

Zbierajte body a využite výhody vernostného programu PARTNER1
bod1€ = www.partner.sk

ZAPOJTE SA
DO VERNOSTNÉHO
PROGRAMU PARTNER.

Vyplniť
prihlášku
v lekárni PAERTNER

Online
registráciou
môžete získať až

50
bodov

Ako získať vernostnú kartu PARTNER ?

NÁPLASTI
LIVSANE Náplasť detská prúžky

Princezná & Pirát
20 ks

Náplasť s detským motívom, prúžky s rozmerom 19x72 mm. 
Na prekrytie malých rán a odrenín. Odolná voči vode a 

nečistotám, bez latexu, hypoalergénna.

35
BODOV

75
BODOV

1,50 €

CHOLESTEROL
TEREZIA Čierny cesnak

60 kapsúl
Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu a lipidov v krvi. 
Je tiež významným antioxidantom, podporuje imunitu a činnosť 
srdca. Fermentovaný (čierny) cesnak obsahuje niekoľkokrát viac 

aktívnych látok ako biely cesnak. Bez zápachu a ostrej chuti.

Výživový doplnok.

50
BODOV

100
BODOV

16,90 €

zľava z bodov50%viac ako 

Vymeňte body za zľavu

Repík lekársky
20 vreciek; 1,5g
Repík podporuje prirodzenú 

obranyschopnosť organizmu, podporuje 
činnosť pečene a trávenie.

Vŕbovka malokvetá
20 vreciek; 3g

Vŕbovka prispieva k normálnej funkcii 
prostaty  a močových ciest.

Šalvia lekárska
20 vreciek; 3g

Šalvia podporuje normálnu funkciu 
dýchacieho systému, imunitného systému 

a trávenie. Pomáha pri potení.

Repík lekársky
20 vreciek; 1,5g

Vŕbovka malokvetá
20 vreciek; 3g

Šalvia lekárska
20 vreciek; 3g

Šalvia podporuje normálnu funkciu 

10
BODOV

25
BODOV

1,35 €

Vymeňte body za zľavu

50
BODOV

105
BODOV

5,35 €

PÁLENIE ZÁHY
Rennie Ice bez cukru

48 tabliet
PÁLENIE ZÁHY? Rennie - prináša rýchlu a efektívnu úľavu už od 

niekoľkých minút. Vhodné aj pre tehotné, dojčiace či diabetikov pri 
dodržaní maximálneho dávkovania.

*IQVIA, predaje z lékáren na SK, trh 03G – Acid Control&Heartburn 
prod., hodnota, 2018, 2019, 1-7 2020. 

Zdravotnícka pomôcka.

KOZMETIKA
Sensibio H2O micelárna voda

500 ml
Fyziologická čistiaca micelárna voda. Zachováva prirodzenú 

rovnováhu citlivej pokožky.

50
BODOV

100
BODOV

14,80 €
29,60 €/l


