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5,29 €
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0,70 €
UPCHATÝ NOS

Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia
10 ml

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam.
Dlhodobý účinok až 10 hodín. Bez konzervačných látok.
V zľave aj ostatné lieky Olynth.

26,69 €

22,39 €

89,90 €/kg

2,50 €

BOLESŤ CHRBTA

MINERÁLY

100 kapsúl

Vaše magnézium v oranžovej krabičke!
100 tabliet

Magnerot®

Milgamma® N
Liek Milgamma® N obsahuje vysoké dávky vitamínov B1 (benfotiamín), B6 a B12, ktoré
podporujú regeneráciu poškodených nervov, čím pomáha riešiť príčinu bolesti chrbta.
Liek na vnútorné použitie.1

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.1

Nájdite si aj Vy svojho rodinného lekárnika PARTNER

17,98 €

11,89 €

TV

reklama

4,30 €

Liek obsahuje xylometazolínium-chlorid. | Liek na nazálne použitie.1

TV
reklama

14,39 €

TV
reklama

už 450-krát na Slovensku

25,79 €

6,49 €

TV
reklama

5,29 €

2 BALENIA

52,90 €/l

+ DARČEK

VITAMÍNY
BOLESŤ

Olfen Forte 23,2 mg/g gél
100g

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

Pri kúpe 2 balení za výhodnú cenu získate vianočnú tašku ako darček!
Liek obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku. Liek na vonkajšie použitie.1
*V porovnaní s gélom s obsahom 1% diklofenaku – Olfen gel.
Olfen gel je liek na vonkajšie použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

0,01 €

nesVITAMINS
Vitamin D3 2000 I.U. + K2 70 µg
60 kapsúl + 30 kapsúl za 0,01€

Vitamín D3 podporuje správnu činnosť imunitného systému a prispieva k správnemu
vstrebávaniu vápnika a fosforu.
Vitamín K2 vo forme MK-7 sa vyznačuje vysokou biologickou dostupnosťou a prispieva
k udržaniu zdravých kostí.
Bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegetarian.
Výživové doplnky.

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 1.11.2021 do 30.11.2021 alebo do vypredania zásob.

1,20 €
KAŠEĽ

MUCOSOLVAN®
pre dospelých sirup
100 ml

Mucosolvan uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie a zmierňuje kašeľ u dospelých
i detí. V zľave aj MUCOSOLVAN® Junior 100ml za 4,79 €.
Liek obsahuje ambroxólium-chlorid. Liek na vnútorné použitie.1

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

6,20 €

5,05 €

UŠETRÍTE

1,15 €

BOLESŤ

CETALGEN
20 tabliet

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

15,15 €

13,15 €

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.

2x
viac

Liek na vnútorné použitie.

bodov

8,40 €

14,30 €

UŠETRÍTE

2,00 €

7,65 €

UŠETRÍTE

0,75 €

0,01 €

2x
viac

2x
viac

bodov

2x
viac

bodov

bodov

VITAMÍN

KAŠEĽ

14 vrecúšok

80 + 40 tabliet
+ Revital vitamín C 1000mg, 20 tabliet za 0,01€

ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných aj dolných dýchacích ciest. ERDOMED®
225mg, s pomarančovou príchuťou, je dostupný aj bez lekárskeho predpisu.

Prvá pomoc pri zápale močového mechúra! Uľavuje od pocitu pálenia, štípania pri močení.
Obsahuje prírodnú látku D-manózu. Rozpustné vrecká s jemnou ovocnou príchuťou.

Produkt obsahuje silnú dávku vitamínu C s postupným uvoľňovaním a extrakt z rakytníka
rešetliakového. Pre podporu imunity a prirodzenej obranyschopnosti organizmu.

Femannose® N je zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

Revital PREMIUM VITAMIN C
1000 mg S RAKYTNÍKOM

MOČOVÉ CESTY

Femannose® N
D-manóza

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

7,65 €

5,10 €

0,70 €

20 vreciek

Liek obsahuje erdosteín. | Liek na vnútorné použitie.1

0,70 €

6,95 €

4,40 €

2x
viac

2x
viac

bodov

bodov

BOLESŤ HRDLA

NÁDCHA

orálna aerodisperzia 15ml

10 ml

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE

ERDOMED® 225mg

Nasivin® SOFT 0,05%

TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla! TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni
bolesť a zápal hrdla.

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.

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid. | Lieky na orálne použitie.1

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid. | Liek na nazálne použitie.1

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

Vernostný
program

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

5,30 €

8,45 €

NACHLADNUTIE

6,90 €

4,60 €

1,55 €

0,70 €

Dvojitou silou.
proti bolesti

BOLESŤ

BOLESŤ

48 tabliet

24 tabliet

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla.
V zľave aj PARALEN® GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg, PARALEN® GRIP horúci
nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg a PARALEN® GRIP horúci nápoj Novum 500
mg/10 mg.

Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii. Znižuje
horúčku a tlmí zápal.

12 vreciek

4,20 €

0,70 €

PARALEN® GRIP horúci nápoj
pomaranč a zázvor

Ibalgin® 400

4,90 €

Ibalgin® Plus

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

Ibalgin® Plus: rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti hlavy.
Liek na vnútorné použitie.1

Liek na vnútorné použitie.

1

11,05 €

11,60 €

9,05 €

7,85 €

10,00 €

6,80 €
68,00 €/l

2,00 €

1,60 €

NACHLADNUTIE

NACHLADNUTIE

14 vreciek

14 vrecúšok

THERAFLU
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

COLDREX MAXGRIP
LESNÉ OVOCIE
Horúci nápoj uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje horúčku, odstraňuje
bolesť hlavy, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos. V zľave aj ostatné produkty Coldrex.
Liek na vnútorné použitie.1

Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a
prechladnutia, ako horúčka,bolesť hlavy,kĺbov a svalov, upchatý nos. Prášok na prípravu
horúceho nápoja.

1,05 €
KAŠEĽ

Robitussin ANTITUSSICUM

na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup, 100 ml
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ efektívne uľavuje od suchého dráždivého
kašľa dospelým a deťom od 6 rokov. V zľave všetky produkty Robitussin.
Liek obsahuje dextrometorfánium-hydrobromid. Liek na vnútorné použitie.1

Liek na vnútorné použitie.1

Darujte Voltaren
pre úľavu od bolesti.
Využite špeciálnu ponuku a urobte radosť svojim blízkym
s produktom Voltaren v darčekovej taštičke.

zľava

10%

Taška
NAVIA
C*

na celé port
fólio
Voltaren

* Pri nákupe 2 ks vybraných produktov Voltaren dostanete naviac darčekovú tašku za 0,01€.
Pred použítím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Voltaren Forte 2,32% gél je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg liečivá náplasť je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum natricum.
Hrejivá náplasť VoltaTherm je zdravotnícka pomôcka. V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: sk-safety@gsk.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou
spoločností GSK. ©2021 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 09/2021
PM-SK-VOLT-21-00086

www.partner.sk

Akcia platí od 1.11.2021 do 30.11.2021 alebo do vypredania zásob.
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8,00 €

9,10 €

6,95 €

6,90 €

7,85 €

5,70 €
57,00 €/l

1,10 €
BOLESŤ HRDLA

OROFORTE Menthol

1,25 €

OROFORTE Menthol prináša úľavu pri bolesti hrdla už do 2 minút. Je vhodný aj pri bolesti
v ústnej dutine a aj na použitie na afty. V akcii aj produkty Orofar.
Liek na orálne použitie.1

1,25 €

KAŠEĽ

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

100 ml

20 šumivých tabliet

Aspirin®-C

PROSPAN sirup

20 pastiliek

L.SK.MKT.CC.01.2020.1006

Sirup sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest sprevádzaných kašľom. Liek
uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách, uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.
Liek obsahuje extrakt z brečtanových listov. | Liek na vnútorné použitie.1

Na chrípku a prechladnutie, znižuje horúčku, rýchlo uľavuje od bolesti v krku, bolesti svalov,
kĺbov a chrbta. Obsahuje aj vitamín C - pre vašu imunitu.
V zľave aj Aspirin-C 10 šumivých tabliet za 4,80 €.
Liek na vnútorné použitie.1

6,20 €

9,25 €

17,25 €

7,80 €

5,35 €

14,90 €

1,45 €

0,85 €

2,35 €
KOLAGÉN

BOLESŤ HRDLA

BOLESŤ HRDLA

15 ml

príchuť citrón a bazový kvet, 16 pastiliek

Strepfen Sprej 8,75 mg

Septolete extra

Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín.
Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia. V akcii aj iné produkty Strepfen.
Liek obsahuje flurbiprofén. | Liek na orálne použitie.1

Pastilky a sprej Septolete extra s trojitým účinkom liečia bolesť a zápal hrdla. Eliminujú
pôvodcov infekcie - vírusy, baktérie a kvasinky. Pastilky uľavia od bolesti už do 15 min.
V zľave aj iné produkty Septolete.

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.

Liek na vnútorné použitie.1

7,00 €

12,40 €

10,35 €

6,05 €

10,70 €

8,90 €

107,00 €/l

89,00 €/l

L.SK.MKT.CC.07.2020.1159

1,70 €

0,95 €

1,45 €

POKOŽKA

EKZÉM

100 ml

20g

ELMETACIN

Uľavuje od príznakov ekzému. Uľavuje od svrbenia do 30 minút. Vhodný pre deti od
narodenia*, tehotné i dojčiace ženy.
V zľave aj Bepanthen Sensiderm krém 50g za 12,05 €.

Liek na vonkajšiu podpornú symptomatickú liečbu bolesti ako sú akútne pomliaždeniny, pri
vyvrtnutí a natiahnutí horných a dolných končatín následkom tupých poranení.

Relizema baby care krém
Relizema™ baby care je vyvinutý na ochranu citlivej detskej pokožky. Spolu s Relizema™
spray&go sú ideálne na upokojenie a predchádzanie začervenaniu a pocitu pálenia.
V zľave aj Relizema spray&go 100ml za 12,25 €.

Bepanthen® Sensiderm krém

*O dlhodobom použití u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom.

Kozmetický výrobok.

Zdravotnícka pomôcka.

BOLESŤ

100 ml

Liek obsahuje indometacín. | Liek na vonkajšie použitie.1

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

11,60 €

9,65 €

3,40 €

7,85 €

10,00 €

2,90 €

1,80 €

1,60 €

0,50 €

VITAMÍNY

ZRAK

MINERÁLY

Floraliv

Ostrovidky Neo

VITAR MAGNÉZIUM 375 mg

20 kapsúl

30 + 15 kapsúl zadarmo
Výživový doplnok pre váš zdravý zrak.
V akcii aj Ostrovidky 30 kapsúl a Ostrovidky Plus s luteinom 30 kapsúl.

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B,zinku a 3 kmeňov živých črevných baktérií. Prispieva
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Výživový doplnok. Pre deti od 3rokov a
dospelých. V zľave aj Floraliv fľaštičky 7x10ml za 9,45 €.

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.

Výživový doplnok.

10,70 €

17,40 €

2,80 €

10,60 €

9,35 €

8,10 €

LMR-CH-20210921-62

7,90 €

s príchuťou manga 20 šumivých tabliet

VITAMÍNY

IMUNITA

50 tabliet

60 + 30 tabliet zdarma

Supradyn® CoQ10 Energy

Magne B6® Forte

1,25 €
CHRÍPKA, PRECHLADNUTIE

VIROSTOP ústny sprej proti chrípke
30 ml

Magne B6® Forte tablety obsahujú citrát horčíka pre účinné doplnenie horčíka. Horčík a
vitamín B6 prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej funkcii psychiky.
V akcii aj ostatné produkty Magne B6.

Myslite na svoju imunitu! Vďaka vitamínu C a D prispieva k normálnej funkcii imunitného
systému. Vďaka vitamínu E a B2 chráni bunky pred oxidačným poškodením. Vo forme
obalených tabliet.

Obsahuje jedinečnú kombináciu účinných prírodných látok s antibakteriálnym/antivirotickým účinkom. Chráni pred prienikom koronavírusu SARS-CoV2 vrátane nových mutácií
do organizmu. V zľave aj VIROSTOP nosový sprej 20 ml za 7,90 €.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Zdravotnícka pomôcka.

5,45 €

10,80 €

12,20 €

4,70 €

9,35 €

10,80 €
80,00 €/l

1,45 €

0,75 €

1,40 €

NÁDCHA A UPCHATÝ NOS

UPCHATÝ NOS

UPCHATÝ NOS

50 ml

15 ml

Hypertonický s obsahom morskej vody, 135 ml

STÉRIMAR™ Na upchatý nos
Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, ktorá potláča rast baktérií, pôsobí protizápalovo.
Pre deti od 3 rokov a dospelých. Bez konzervačných látok.
V zľave aj Stérimar Cu nosový sprej 50ml za 9,35 €.
Zdravotnícka pomôcka.

www.partner.sk

mar rhino 0,1% nosový sprej
Mar rhino 0,1% nosový sprej je voľnopredajný liek na použitie do nosa. Obsahuje liečivo
xylometazolín, ktoré znižuje opuch slizníc a zlepšuje uvoľnenie hlienov a morskú vodu, ktorá
zvlhčí nosovú sliznicu.
V akcii aj mar rhino 0,05% nosový sprej 15ml vhodný pre deti od 2 rokov za 4,70 €.
Liek obsahuje xylometazolínium chlorid. | Liek na použitie do nosa.1

Akcia platí od 1.11.2021 do 30.11.2021 alebo do vypredania zásob.

PHYSIOMER nosový sprej

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie.
Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche. 100% prírodná morská voda bohatá na minerály.
V zľave aj ostatné produkty Physiomer.
Zdravotnícka pomôcka.

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

IMUNITA

NOVINKA

60 kapsúl

8,85 €

nesVITAMINS
Vitamin D3 2000 I.U.
Vitamín D3 podporuje správnu činnosť imunitného systému a prispieva
k správnemu vstrebávaniu vápnika a fosforu, čím napomáha
k udržaniu zdravých kostí a zdravých zubov.
Bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegetarian.
V zľave aj nesVITAMINS Vitamin C 250 mg (long effect), 60 kapsúl
za 9,66 € a nesVITAMINS Zinc 15 mg, 60 kapsúl za 9,66 €.

5,30 €

4,60 €

GENERICA
Probicus Premium
15 kapsúl

Priaznivo pôsobí na celkové zdravie človeka. Obsahuje 5 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií
na doplnenie črevnej mikroflóry, ďalej prebiotickú vlákninu a vitamín B6, ktorý prispieva
k podpore imunity. Počet živých baktérií garantujeme do konca doby exspirácie!
V akcii aj Probicus Premium 30 kapsúl za 8,35 €.
Výživový doplnok.

Výživové doplnky.

0,70 €

Črevná
mikroflóra

52,10 €

13,80 €

1,05 €

4,40 €

6,65 €

0,01 €
HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA

TRÁVENIE

60 kapsúl
+ DAOSIN 10 kapsúl za 0,01€

14 kapsúl

DAOSIN

7,70 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

Gaspan

Klinicky overený, patentovaný biogénny enzým DAO (DiAminoOxidáza) poskytuje telu
prírodný enzým potrebný na odbúranie prebytočného histamínu pri príznakoch histamínovej
intolerancie.

Vitabalans LACTOSEVEN
100 + 20 tabliet zdarma

Tento rastlinný liek sa používa u dospelých a dospievajúcicj od 12 rokov na liečbu
gastrointestinálnych ťažkostí, hlavne miernych kŕčov, plynatosti, pocitu plnosti a bolesti
brucha.

Lacto Seven s jedinečným zložením 7 rôznych kmeňov mliečnych baktérií, inulínu a vitamínu
D, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Bez laktózy, lepku a cukru.

Liek na vnútorné použitie.1

Výživový doplnok.

Potravina na osobitné výživové účely.

11,90 €

15,75 €

6,95 €

9,90 €

5,65 €

13,60 €

1,30 €

2,15 €

28,30 €/l

2,00 €
ZÁPCHA

Lactecon

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

BIOPRON 9 Premium

200 ml

30 +10 kapsúl zadarmo

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

GS SUPERKY PROBIOTIKÁ
60 + 20 kapsúl zdarma

Prémiový komplex živých mikroorganizmov na ideálnu podporu vašej celkovej pohody a
rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami.
V akcii aj Biopron 9 Premium 60 kapsúl za 16,50 €.

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 €.

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík. 21 miliárd životaschopných
mikroorganizmov* v dennej dávke (2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity a
prebiotiká. *Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.
V zľave aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ 30+10 kusov za 8,45 €.

Výživový doplnok.

Liek obsahuje laktulóza. | Liek na vnútorné použitie.1

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.
Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.

1

Vlasové hnojivo
60 tabliet & 150 tabliet

Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov a pre obmedzenie ich
vypadávania1,2,3. Je vhodný aj pri pomalom raste a zvýšenej lámavosti
vlasov1,3. V akcii tiež Vlasové hnojivo šampón 150ml za 8,85 €.
Výživový doplnok. | 1 Zinok , 2 Kyselina panthoténová , 3 Biotín

26,50 €

22,85 €

12,80 €

11,05 €

+

Zdravé
vlasy

AKCIA

1,75 €

3,65 €

9,85 €

Vyberte si aruž hov
zo 14 d
8,30 €

8,50 €

7,55 €

2,45 €

1,35 €

0,75 €

0,40 €

IMUNITA

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

10 ml

multivitamínové želatínky 50 ks
Vianočná guľa - na výber 5 rôznych farieb

Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU
NOVINKA pre podporu zdravej imunity detí. Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému. Rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji.
Dostupný aj pre dospelých ako Vitamín D3 Teva 2000 IU za 8,50 €.
Výživový doplnok. Neslúži ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

11,65 €

9,00 €

2,85 €

ČAJE

RAKYTNÍČEK+

Limitovaná edícia Rakytníček+ multivitamínové želatínky v originálnom darčekovom balení
vo vianočnej ozdobe. Želatínky obsahujú 9 vitamínov a rakytník na podporu imunity.

LEROS IMUNITA PREHRIATIE
ZÁZVOR A LIPA

bylinný čaj, nálevové vrecúška 20x2 g (40 g)
Bylinná zmes so zázvorom a lipou na podporu obranyschopnosti vášho tela.
V zľave aj iné čaje Leros.

Výživový doplnok.

Dojčenská výživa

18,10 €

9,95 €

15,95 €

8,80 €

22,80 €/kg

15,00 €/kg

2,65 €

NOVINKA

2,15 €

Sunar® Complex 2, 3, 4 a 5

Sunar® Premium 2, 3 a 4

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.

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.

s mliečnym tukom, bez palmového oleja, 600 g

* Obsahujú všetky následujúce dojčenské mlieka podľa požiadaviek zákona.

s mliečnym tukom, bez palmového oleja, 700 g

* Obsahujú všetky následujúce dojčenské mlieka podľa požiadaviek zákona.

1,15 €
IMUNITA, DÝCHACIE CESTY

Imuno Herbal
60 tabliet

Účinná kombinácia silného bylinného extraktu z echinacey a vysokej dávky vitamínu C, zinku
a vitamínu D3 na podporu imunity a zdravia dýchacích ciest.
Výživový doplnok.

www.partner.sk

Akcia platí od 1.11.2021 do 30.11.2021 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

