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PRIVÍTAJME
NOVÝ ROK

s �odinným lekárnikom
PARTNER

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

Liek na vnútorné použitie.1

TRÁVENIE

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 1.1.2022 do 31.1.2022 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

www.partner.sk

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

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek
Dorithricin - jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom lokálneho antibiotika. Rýchlo 
tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

Liek na orálne použitie.1

8,59 €
7,39 € TV

reklama
TV

reklama
TV

reklama

IMUNITA
nesVITAMINS
Zinc 15 mg
60 kapsúl
Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a k udržaniu zdravej 
pokožky, nechtov a vlasov.
Bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegan.
V ponuke aj nesVITAMINS Vitamin C 250mg (long effect), 60 kapsúl za 9,66 € a 
nesVITAMINS Vitamin D3 2000 I.U., 60 kapsúl za 9,66 €.

Výživové doplnky.

7,39 € TV
reklama

0,01 €

9,99 €
99,90 €/l

1,20 €

TV
reklama

9,66 €

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

Lieky obsahujú ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

5,29 €
4,69 €

0,60 €

TV
reklama

TV
reklama

TV
reklama

CHRÍPKA, NACHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj
pomaranč a zázvor
12 vreciek
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, PARALEN® GRIP horúci nápoj Novum 
500 mg/10 mg.

Liek na vnútorné použitie.1

reklama

PARALEN® GRIP horúci nápoj
CHRÍPKA, NACHLADNUTIECHRÍPKA, NACHLADNUTIE

1,70 €

8,69 €
6,99 €

Platnosť akcie: 1. 1. – 31. 1. 2022.

AKCIA
+

Vyberte si až
zo 14 druhovVyberte si až
zo 14 druhov



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

Získajte 2x viac bodov

SPÁNOK
Melatonin Vitabalans 3 mg
30 tabliet
Čas nezmeníte - spánok áno. Melatonin Vitabalans jediné melatonínové prípravky, ktoré 
sú registrované ako voľnopredajné lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. Vyrobené vo 
Fínsku.

Liek obsahuje melatonín. | Liek na perorálne použitie.1

UŠETRÍTE
0,70 €6,70 €

7,40 €

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE Mint 3 mg
20 tvrdých tabliet
TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla. TANTUM VERDE® - Vaše 
eso na bolesť hrdla!

Liek obsahuje benzydamíniumchlorid. | Liek na vnútorné použitie.1

VITAMÍN
Revital PREMIUM VITAMIN C
1000 mg S RAKYTNÍKOM
80 + 40 tabliet
+ Revital vitamín C 1000mg, 20 tabliet za 0,01€
Produkt obsahuje silnú dávku vitamínu C s postupným uvoľňovaním a extrakt z rakytníka 
rešetliakového. Pre podporu imunity a prirodzenej obranyschopnosti organizmu. 

Výživový doplnok.

2x
viac

bodov

0,01 €

14,99 €

2x
viac

bodov

2x
viac

bodov

ANTIVÍRUSOVÁ OCHRANA
GripVis 1,6 mg/ml nosový sprej
20 ml
GripVis je nosový sprej, ktorý sa môže používať na prevenciu a podporu liečby ochorení 
podobných chrípke vírusového pôvodu. Vytvára na sliznici ochrannú bariéru proti vírusom. 
V zľave aj GripVis sprej do hrdla 20 ml za 6,80 €.

Zdravotnícke pomôcky.

ANTIVÍRUSOVÁ OCHRANAANTIVÍRUSOVÁ OCHRANAANTIVÍRUSOVÁ OCHRANA

2x
viac

bodov

UŠETRÍTE
1,05 €

6,80 €
7,85 €

2x
viac

bodov

UŠETRÍTE

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

viac
bodov

4,75 €
NOVINKA

Váš �odinný
lekárnik PARTNER vyberá...

Liek obsahuje benzydamíniumchlorid. | 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

Vedeli ste že?
Body z vernostného programu 
môžete vymeniť za zľavu na 
vybrané produkty z vernostného 
katalógu PARTNER?



HORÚČKA, BOLESŤ HLAVY
ACYLPYRIN 500 mg
10 tabliet
ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, kĺbov a svalov pri chrípkových 
ochoreniach. Voľnopredajný liek na vnútorné použitie, obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. | Liek na vnútorné použitie.1

HORÚČKA, BOLESŤ HLAVY
ACYLPYRIN 500 mg

1,50 €
1,20 €

4,60 €
3,95 €

0,30 €

www.partner.sk Akcia platí od 1.1.2022 do 31.1.2022 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

325 mg/ 20 mg/ 10 mg/50 mg prášok na perorálny 

roztok. Liek na vnútorné použitie.  filmom obalené tablety je liek na vnútorné použitie. Obsahuje paracetamol.  je liek na vnútorné použitie. Obsahuje 

dextrometorfániumhydrobromid. nosová roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek na podanie do nosa.  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., 

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. sk-safety@gsk.com.

Dátum vypracovania materiálu: 11/2021 PM-SK-CNT-21-00020

*

BOLESŤ, HORÚČKA
Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml
perorálna suspenzia, 100 ml
Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml znižuje horúčku a bolesť. Vhodný pre deti od 3 mesiacov. 
Neobsahuje alkohol a farbivá.

Liek obsahuje paracetamol. | Liek na vnútorné použitie.1

0,65 €

1,00 €

1,60 €

10,00 €

1,60 €

6,80 € 5,10 €

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.
Akcia platí aj pre ostatné vybrané produkty Physiomer.

Zdravotnícka pomôcka. | Pred použitím si prečítajte návod pre používateľa.

12,55 €
10,95 €

81,10 €/l

3,95 €

BOLESŤ, ZÁPAL A HORÚČKA
BRUFEN® 400
30 filmom obalených 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.
V zľave aj Brufen 400 50 filmom obalených tabliet za 5,50 €.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

0,65 €

Junior-angin pastilky
pre deti s jahodovou príchuťou
24 pastiliek
Pastilky s jahodovou príchuťou pre deti od 4 rokov. Vďaka 
islandskému lišajníku uľavujú od bolesti v krku. Upokojujú 
podráždené sliznice. Pôsobí antisepticky v ústnej dutine.
V zľave aj ďalšie produkty Junior angin.

Zdravotnícke pomôcky.

Bolesť hrdla
7,55 €

6,55 €

1,00 €

Junior-angin pastilky
pre deti s jahodovou príchuťou
24 pastiliek
Pastilky s jahodovou príchuťou pre deti od 4 rokov. Vďaka 
islandskému lišajníku uľavujú od bolesti v krku. Upokojujú 
podráždené sliznice. Pôsobí antisepticky v ústnej dutine.
V zľave aj ďalšie produkty Junior angin.

Zdravotnícke pomôcky.

4,55 €
3,90 €

39,00 €/l



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.

2,00 €

10,95 €
8,95 €

3,00 €

1,65 €

12,10 €
10,45 €

IMUNITA
Floraliv kapsuly
20 kapsúl
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B, zinku a 3 kmeňov živých črevných baktérií.Prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Výživový doplnok. Pre deti od 3 rokov a 
dospelých. V zľave aj Floraliv fľaštičky 10 ml za 9,90 €.

Výživový doplnok.

Imunita

LIPO C ASKOR FORTE
120 kapsúl
+ darček testovacie prúžky,
1x1 set
Výživový doplnok s obsahom RosaCelip-LD® - zmes 
s lipozomálnym vstrebávaním obsahujúca vitamín 
C, extrakt zo šípkov z ruže šípovej a bioflavonoidy 
z citrusových plodov.
V zľave aj iné produkty Lipo C Askor.

Výživové doplnky.

42,75 €
34,90 €

7,85 €

VITAMÍNY
Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU 
10 ml
NOVINKA pre podporu zdravej imunity detí. Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji.

Výživové doplnky. Neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

IMUNITA, DÝCHACIE CESTY
Cemio IMUNOHERBAL
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.

Výživové doplnky.

2,45 €

10,70 €
8,25 €

ÚNAVA, STRES
Magne B6® Forte 
50 tabliet
Obsahujú  horčík a vitamín B6. V zľave aj Magne B6 Balance 20 vreciek za 5,95 €, naviac 
obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje správnu funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia 
a odolnosť voči stresu. 

Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
TEREZIA RAKYTNÍČEK
multivit.želatínky s rakytníkom 70 kusov
RAKYTNÍČEK multivitamínové želatínky sú unikátne nielen svojou ovocnou chuťou, obsahujú 
totiž 20 % ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom 9 vitamínov.
V zľave aj ďalšie produkty Terezia Rakytníček. 

Výživový doplnok.

IMUNITA
LIVSANE Immune Power
roztok v ampulkách (príchuť pomaranč)
8x22,5 ml
Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, práškom z aceroly a extraktom zo zázvoru. 
Obsahuje vitamíny C, D, B6 a zinok, ktoré prispievajú k normálnej funkcii imunitného 
systému.

Výživový doplnok.

Imunita

LIPO C ASKOR FORTE

+ darček testovacie prúžky,

® - zmes ® - zmes ®

s lipozomálnym vstrebávaním obsahujúca vitamín 
C, extrakt zo šípkov z ruže šípovej a bioflavonoidy 

34,90 €

7,85 €

 - zmes 
s lipozomálnym vstrebávaním obsahujúca vitamín 
C, extrakt zo šípkov z ruže šípovej a bioflavonoidy 

11,99 €
8,99 €

49,90 €/l

1,35 €

9,85 €
8,50 €

1,25 €

10,20 €
8,95 €

IMUNITA
Celaskon® 250 mg
100 tabliet
Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr. aj 
v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú. | Liek na vnútorné použitie.1

1,25 € 0,90 €

4,80 €
3,90 €



BOLESŤ A HORÚČKA
CETALGEN 500 mg/200 mg
20 filmom obalených 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

www.partner.sk Akcia platí od 1.1.2022 do 31.1.2022 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

CHRÍPKA, NACHLADNUTIE
Coldrex MAXGrip Lemon
10 vreciek
Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, 
bolesť v hrdle a uvoľňuje upchatý nos. Obsahuje paracetamol, fenylefrín a vitamín C.
V zľave aj ďalšie produkty Coldrex.

Liek na vnútorné použitie.1

1,80 €
NÁDCHA
Nasivin® SOFT 0,05 %
10 ml
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.

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid. | Liek na nazálne použitie.1

VITAMÍNY
nesVITAMINS
Vitamin D3 2000 I.U. + K2 70 µg
60 + 30 kapsúl
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.
Teraz pri kúpe 60 kapsulového balenia získavate 30 kapsulové balenie len za 0,01€.

Výživové doplnky.

0,70 €

5,25 €
4,55 €

10,15 €
8,35 €

KAŠEL
ERDOMED® 225mg
20 vreciek
ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných aj dolných dýchacích ciest. 
ERDOMED® 225mg, 20 vreciek je dostupný bez lekárskeho predpisu, s pomarančovou 
príchuťou.

Liek obsahuje Erdosteín. | Liek na vnútorné použitie.1

KAŠEĽ
TUSSIREX sirup
120 ml
Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. Zmierňuje suchý dráždivý aj 
prieduškový kašeľ. Rýchla úľava. Výhodne aj Tussirex sirup Junior, Tussirex Nočný sirup 
120 ml a Tussirex pastilky proti kašľu.

Zdravotnícka pomôcka.1

7,25 €
6,30 €

52,50 €/l

1,05 €
BOLESŤ HRDLA
GENERICA hydro pastilky
20 pastiliek
Unikátne zloženie na bolesť/škriabanie v hrdle, namáhané hlasivky,  zachrípnutie, sucho 
v krku, dráždenie na kašeľ. Vhodné pre dospelých, deti od 6 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Zdravotnícka pomôcka.

7,90 €
6,85 €

BOLESŤ A HORÚČKA

BOLESŤ HRDLA
Strepsils Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek
Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám už po 1 minúte. Zníženie 
bolesti v hrdle po 5 minútach. V zľave aj ďalšie produkty Strepsils.

Liek na perorálne použitie.1

BOLESŤ HRDLA

0,95 €

0,85 €

6,20 €
5,35 €

VITAMÍNY
nesVITAMINSnesVITAMINS
Vitamin D3 2000 I.U. + K2 70 µg
nesVITAMINS

0,01 €

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

1,20 €

7,80 €
6,60 €

0,85 €

8,85 €
8,00 €

0,70 €

5,10 €
4,40 €

26,40 €



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.

4,45 €

33,20 €
28,75 €

1,55 €

7,10 €
5,55 €

ÚZKOSŤ
Lavekan 80 mg
14 kapsúl
Rastlinný liek na liečbu dočasných úzkostných stavov, ktoré môžu spôsobiť niekoľko 
dočasných príznakov ako ťažko zvládnuteľné obavy, vnútorný nepokoj, pocit napätia, 
poruchy spánku. V zľave aj Lavekan 80 mg 28 kapsúl za 9,55 €.

Obahuje levanduľa lekárska - silica (Lavandulae aetheroleum).
Liek na vnútorné použitie.1

TráveniePečeň

8,70 €
7,55 €

1,15 €

ODVYKÁVANIE OD FAJČENIA
Nicorette® Icemint Gum 4 mg
105 liečivých žuvačiek
VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA.
Zmierňuje chuť na cigaretu, keď pociťujete nutkanie fajčiť a umožňuje plynulo reagovať na 
potrebu doplnenia hladiny nikotínu v tele. V zľave aj ďalšie produkty Nicorette®.

Liečivé žuvačky Nicorette® Icemint Gum obsahujú nikotín a sú určené na podanie do úst.1

18,95 €
15,50 €

3,45 €

1,35 €

7,50 €
6,15 €

VITAMÍNY
WALMARK Megadéčko 2000 IU
60 kapsúl
Výživový doplnok Megadéčko obsahuje vysokú dávku dobre vstrebatelného vitamínu D.
Vitamín D podporuje normálnu funkciu imunitného systému a podporuje tiež zdravé kosti a
zuby. Vyrobené držiteľom certifikátu GMP.
V zľave aj WALMARK MEGADÉCKO Sprej 2000 IU 8 ml – 160 dávok za 5,90  €.

Výživový doplnok.

CHUDNUTIE V MENOPAUZE
Bellasin effect
90 kapsúl
Nové zloženie s 2-násobnou dávkou zeleného čaju a guaranou pre efektívne chudnutie, 
intenzívne spaľovanie tukov a redukciu hladu zrelých žien. Ďatelina pre pohodovú 
menopauzu.

Výživový doplnok.

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 kapsúl za 9,30 €.

Liek na vnútorné použitie.1

Degasin 280 mg
32 kapsúl
Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a plynatosť? Degasin® prináša rýchlu
úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach. Stačí len 1 kapsula. Obsahuje až 280 mg účinnej 
látky v kapsule.

Zdravotnícke pomôcky.

ODVYKÁVANIE OD FAJČENIA
Nicorette® Icemint Gum 4 mg

1,15 €

Trávenie
Zdravotnícke pomôcky.

1,15 €

KRÉMY
INDULONA original krém na ruky
85 ml
Regeneračný, ochranný a premasťujúci krém na ruky určený pre každodennú starostlivosť o 
vysušenú a popraskanú pokožku. Pokožke dodáva pružnosť, pevnosť, prirodzenú vláčnosť.

Kozmetický výrobok.

0,75 €

2,40 €
1,65 €

19,40 €/l

3,45 €

4,50 €

32,70 €
28,20 €

4,50 €

28,20 €

Liek obsahuje ambroxoliumchlorid. | Liek na vnútorné použitie.1

KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® pre dospelých
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie a zmierňuje kašeľ u dospelých i detí.
V zľave aj Mucosolvan Junior za 4,70 € a Mucosolvan Long effect za 7,50 €.

1,20 €

6,50 €
5,30 €

53,00 €/l


