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VIANOCE
s �odinným lekárnikom

PARTNER

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 1.12.2022 do 31.12.2022 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

www.partner.sk

HEMOROIDY
PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
PROCTO-GLYVENOL® - voľnopredajný liek na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných 
hemoroidov.  Uľavuje od bolesti, svrbenia a pálenia, zároveň zmierňuje zápal.
V zľave aj PROCTO-GLYVENOL® 10 čapíkov  400 mg + 40 mg za 6,69 €. 

Liek na rektálne použitie.1

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
14 vrecúšok + štýlový termo hrnček za 0,01 €
Unikátna kombinácia 4 účinných látok - paracetamol na tlmenie bolesti a zníženie 
horúčky, antihistaminikum proti príznakom alergie, dekongestívum proti upchatému 
nosu a vitamín C.

Liek na vnútorné použitie.1

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
24 tabliet
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť pomáha znižovať horúčku, bolesť hlavy, bolesť hrdla. 
Uvoľňuje upchatý nos a vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti.

Liek obsahuje paracetamol fenylefrín kofeín. Liek na vnútorné použitie.1

TV
reklama

TV
reklama

TV
reklama

VITAMÍNY, MINERÁLY
Magne B6® tbl obd 
100 tabliet
Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr.: nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť, 
dočasná únava a svalové kŕče.

Liek na vnútorné použitie.1

2,30 €

TV
reklama

12,69 €
10,39 €

12,79 €
11,09 €

1,70 €

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

1,20 €

NÁDCHA
Muconasal® plus
10 ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. Osvieži vôňou mäty a 
eukalyptu. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

Liek obsahuje tramazolínium-chlorid. Liek na nazálne použitie.1

7,99 €
6,79 €

1,40 €

7,59 €
6,19 €

1,10 €

7,79 €
6,69 €

0,90 €

6,09 €
5,19 €

KAŠEĽ
Stoptussin
50 ml
Stoptussin. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ a 
uľahčuje vykašliavanie.  V akcii aj Stoptussin sirup, 180ml za 6,79 €.

Lieky na vnútorné použitie.1

4,85 € 
S vernostnou kartou:



MULTIVITAMÍNY PRE DETI
VITAR MUDráčik multivitamín
50+50 želé +DARČEK TETRIS
Vyskúšajte želé v piatich skvelých ovocných príchutiach s obsahom vitamínov, minerálnych 
látok a rastlinných extraktov. S vitamínom D3. Bez umelých farbív. DARČEK TETRIS! 

Výživové doplnky.

vo vernostnom programe PARTNER
za nákup vybraných produktov

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 kapsúl 
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké kapsuly. Rýchlo sa dostane k miestu 
bolesti. Pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, bolestivej menštruácii.

Liek obsahuje ibuprofén. Liek na vnútorné použitie.1 

TRÁVENIE
Iberogast
50 ml
Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť žalúdka? Nevoľnosť? Na 6 problémov 
-1 liek Iberogast. V zľave aj balenia Iberogast 20 ml za 6,39 €  a 100 ml za 16,09 €.

Zložený z kvapalných extraktov rôznych častí bylín. Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE
0,80 €5,39 €

6,19 € UŠETRÍTE
2,20 €13,69 €

15,89 €

2x
viac

bodov

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.

UŠETRÍTE
1,80 €

11,49 €
13,29 €

Váš �odinný
lekárnik PARTNER vyberá...

2x
viac

bodov
2x
viac

bodov

FIXÁCIA ZUBNÝCH PROTÉZ
blend-a-dent PROFESSIONAL  
40 g
Najlepší fixačný krém v rade blend-a-dent. Pomáha zamedziť bujeniu baktérií, ktoré spôsobujú 
nepríjemný zápach. Je vybavený mimoriadne tenkou tryskou, ktorá umožňuje jednoduché a 
presné dávkovanie. S príchuťou jemnej mäty.
V zľave aj iné druhy fixačných krémov blend-a-dent.    

Zdravotnícke pomôcky.

VITAMÍNY, MINERÁLY
nesVITAMINS
Magnesium 165 mg + B6 1 mg
60 kapsúl 
Magnézium prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania a podporuje správnu funkciu svalov. 
Vitamín B6 napomáha k správnej funkcii psychiky a nervového systému. nesVITAMINS 
Magnesium 165 mg + B6 1 mg obsahuje Aquamin - prírodný zdroj horčíka.
Bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegan.
V zľave aj iné vybrané prípravky nesVITAMINS.

Výživové doplnky. 

UŠETRÍTE
2,50 €4,49 €

6,99 €

2x
viac

bodov

2x
viac

bodov

UŠETRÍTE
2,20 €

13,89 €
16,09 €

8,45 € 
S vernostnou kartou:



www.partner.sk Akcia platí od 1.12.2022 do 31.12.2022 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

13,49 €
11,19 €

82,90 €/l

* Centrum multivitamíny obsahujú vitamíny C a D, selén a zinok, ktoré prispievajú k normálnemu fungovaniu imunitného systému, a vitamíny B1, B2, B6 a B12, niacin a železo, ktoré prispievajú k správnej látkovej premene 
dôležitej pre tvorbu energie.

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je pribalená k lieku. 
Voltaren Forte 2,32% gél a Voltaren Emulgel sú lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú diclofenacum diethylaminum. Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek je 
určený na použitie do nosa. V prípade otázok kontaktujte, prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e mail: mystory.cz@haleon.com. Prípadné nežiaduce 
účinky, prosím, hláste na: SafetyReportingEMEA@haleon.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. ©2022 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie.  
Dátum vypracovania materiálu: 11/2022.

DARUJTE VIANOČNÝ DARČEK, KTORÝ POTEŠÍ

PM-SK-CNT-22-00010

DARUJTE NA VIANOCE 
VOLTAREN PRE ÚĽAVU  
OD BOLESTI*

DÝCHAJTE  
SLOBODNEJŠIE 
S OTRIVIN  
MENTHOL 0,1%*

VIANOČNÉ BALENIE 
MULTIVITAMÍNOV  
CENTRUM*

CENA OD

839€

CENA OD

2209€

 569€

Výživové doplnky. 1 tableta denne.

  
 

pôsobí

0,90 €
KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® pre dospelých
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. Bez cukru a alkoholu 
s jahodovou príchuťou. V zľave aj Mucosolvan Junior® za 5,49 € a MUCOSOLVAN® 
Retard  20 kapsúl za 8,79 €

Liek obsahuje ambroxólium-chlorid. Liek na vnútorné použitie.1

NÁDCHA
Physiomer Hypertonický 
135 ml
Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie. Obnovuje dýchanie nosom. 
100% prírodný, bohatý na minerály. Vhodný aj pre dlhodobé používanie.
Výhodne aj iné produkty Physiomer. 

Zdravotnícka pomôcka.1

2,30 €

NÁDCHA
OLYNTH® HA 0,1 %
10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos. Zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam. 
Dlhodobý účinok až 10 hodín. V zľave aj iné produkty OLYNTH®.

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

0,80 €

5,49 €
4,69 €

7,19 €
6,29 €

62,90 €/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.

KĹBY
GS Condro DIAMANT
darčekové balenie 100+50 tabliet navyše
Pre mimoriadnu úľavu. Najvyššie množstvo glukozamín sulfátu Clini-Q, unikátny DIAMANT 
FORTESCIN® a vitamín C, ktorý podporuje tvorbu vlastného kolagénu pre správnu funkciu 
kĺbových chrupaviek.

Výživové doplnky.

6,40 €

29,89 €
23,49 €

4,30 €

31,49 €
27,19 €

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
GELACTIV 3-Collagen Forte
Darčeková edícia 120+60 kapsúl zadarmo 
Odporúčame! Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše kĺby, väzy a šľachy. 
Najsilnejšie a overené zloženie na trhu. Teraz vo vianočnej edícii – 2 mesiace zadarmo! 

Výživové doplnky.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
COLAFIT
darčekové balenie 120+30 kociek
Čistý kolagén bez prísad, vo forme mäkkých kociek, ktoré sa ľahko prehĺtajú. Ten správny 
pomocník v starostlivosti o kĺby, šľachy a väzy, vyrobený v ČR. 1 mesiac užívania zadarmo.              

Výživové doplnky. 

3,40 €

24,79 €
21,39 €

6,50 €

35,99 €
29,49 €

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
Cemio Kamzík
darčekové balenie 120 kapsúl 
 2x silnejšie zloženie. S jedinečnými prírodnými kolagénmi NATIV.COL™. Vitamín C pre 
správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách.

Výživové doplnky.

5,40 €

31,89 €
26,49 €

15%
Zinkový krém
30 ml  100 ml
Jemná parfumácia
Vhodný od narodenia

6%
Pantenolový krém
30 ml  100 ml
Bez parfumácie

Kozmetické výrobky.

BOLESŤ SVALOV, KĹBOV, CHRBTICE
Condrosulf 400 mg
180 kapsúl 
Condrosulf 400 mg kapsuly je švajčiarsky liek na liečbu osteoartrózy. Teraz výhodne v balení 
až na 3 mesiace s vianočným dizajnom. Condrosulf 400 mg kapsuly - pre menej bolesti a 
viac radosti. 

Liek obsahuje chondroitín sulfát. Liek na vnútorné použitie.1  

KĹBY
Proenzi INTENSIVE
120+60 tabliet navyše
Komplexná kĺbová výživa obsahuje kombináciu 3 stavebných zložiek kĺbovej 
chrupavky, patentovaný Bioperine pre vylepšenie vstrebávania, vitamín C a mangán.
Robte naplno to, čo vás baví.

Výživové doplnky.

5,50 €
LIEČBA AŽ

NA 3 MESIACE

39,89 €
34,39 €

2,89 €
2,39 €

3,19 €
2,69 €

6,29 €
5,29 €

52,90 €/l

6,99 €
5,99 €

59,90 €/l



www.partner.sk Akcia platí od 1.12.2022 do 31.12.2022 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

BOLESŤ
BRUFEN 400 
30 tabliet 
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, 
krížov a menštruačné bolesti. Výhodne aj Brufen 400 mg x 50 tbl za 5,39 €.

Liek obsahuje ibuprofén. Liek na vnútorné použitie.1

0,70 €
KAŠEĽ
ERDOMED® 225mg
20 vreciek
ERDOMED® 225 mg je 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

1,20 €

8,99 €
7,79 €

KAŠEĽ
TUSSIREX sirup
120 ml
Určený na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. Zmierňuje suchý dráždivý aj 
prieduškový kašeľ. V zľave aj iné produkty TUSSIREX. 

Zdravotnícke pomôcky.1

1,30 €

4,99 €
4,29 €

LOKÁLNA BOLESŤ
Olfen 140 mg
5 liečivých náplastí
Liečivé náplasti s diklofenakom, pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín až na 12 hodín.
V ponuke aj Olfen 140 mg, 10 liečivých náplastí za 15,09 €!

Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku. Liek na vonkajšie použitie.1

LOKÁLNA BOLESŤ
2x Olfen Forte 23,2 mg/g, gél
100 g
+ vianočná taška ako darček
Olfen Forte 23,2 mg/g gél. Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Pri kúpe 2 kusov Olfen Forte 23,2 mg/g, 100g získate vianočnú tašku ako darček!

Liek obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku. Liek na vonkajšie použitie.1

1,30 €

9,59 €
8,29 €17,38 €

CENA ZA 2 BALENIA

BOLESŤ NERVOVÉHO PÔVODU
Cemio AU! BLOCK 
60 kapsúl 
Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu: bolesť chrbtice, syndróm karpálneho tunela, brnenie končatín. Iba 1 kapsula denne. 
AU!Block, už žiadne AU!

Potravina pre zvláštne lekárske účely.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE
10 vreciek
Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia.Vďaka paracetamolu znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle. S liečivou 
látkou na uvoľnenie upchatého nosa a s vitamínom C. Výhodne aj iné produkty Coldrex.

Liek na vnútorné použitie.1

4,10 €

29,99 €
25,89 €

2,50 €

10,99 €
8,49 €

7,59 €
6,29 €

52,40 €/l

7,05 € 
S vernostnou kartou:

6,25 € 
S vernostnou kartou:



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 MULTIVITAMÍN
50 + 50 tabliet a plyšová postavička 
Multivitamíny pre deti s plyšovou hračkou Marťankom alebo Marťankou ako darček! 
Gummies Jeseň-Zima s rakytníkom a tablety s Imunactivom (komplex vitamínu C, Zn a 
betaglukánov).

Výživové doplnky.

2,50 €

18,09 €
15,59 €

MINERÁLY, VITAMÍNY
LIVSANE A-Z Multivitamín komplex
60 tabliet 
Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, stopovými prvkami a luteínom. Neobsahuje 
laktózu. Vitamín C, zinok a selén prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému.

Výživové doplnky.

4,00 €
VITAMÍNY, MINERÁLY
Magnesium B-komplex Glenmark
100 + 20 tabliet  zadarmo
Darujte zdravie na Vianoce. Magnesium B-Komplex vďaka horčíku a vitamínom skupiny B 
znižuje psychické napätie, únavu a vyčerpanie a pomáha k normálnej činnosti svalov.

Výživový doplnok.

1,40 €

10,79 €
9,39 €

VITAMÍNY
Vigantolvit® D3 2000 I.U. 
60 kapsúl 
Malé, ľahko prehĺtateľné kapsuly s vitamínom D3 podporujú normálnu funkciu imunitného 
systému. Bez obsahu gluténu, laktózy a bravčovej želatíny. 60 kapsúl na 2 mesiace užívania. 
V zľave aj Vigantolvit® Osteo 30 tabliet za 7,59 €.

Výživové doplnky.

1,00 €

7,89 €
6,89 €

VITAMÍNY, MINERÁLY
PHARMATON GERIAVIT
Vitality 50+
100 tabliet 
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a výťažku zo ženšenu G115 ®.
V zľave aj iné produkty Pharmaton. 

Výživové doplnky.

6,50 €

35,99 €
29,49 €

PROSTATA, POTENCIA A VITALITA
Cemio RED3
darčekové balenie 90 tabliet
2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu*, potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule 
denne. Slivka africká na podporu zdravia prostaty, maca na podporu sexuálneho zdravia a 
sibírsky ženšen na podporu vitality.
*nové, silnejšie zloženie s obsahom 2× viac slivky africkej.

Výživové doplnky.

5,90 €

27,89 €
21,99 €

13,99 €
9,99 €

IMUNITA
TEREZIA Hliva ustricovitá
s rakytníkovým olejom
120 kapsúl
+ DARČEK TEREZIA Zinok + selén 30 kapsúl 
Vianočný balíček obsahuje dvojmesačné balenie hlivy s rakytníkovým olejom a DARČEK 
Zinok + selén s echinaceou. Limitovaná edícia. 

Výživové doplnky.

1,80 €

IMUNITA
GENERICA Betaglukan 120 mg
60 kapsúl 
Prírodný, vysokočistý betaglukán z čerstvej hlivy ustricovej + vitamín C. Čistota dosahuje 93%, 
čo zvyšuje účinnosť a bezpečnosť betaglukánu. Bez lepku, laktózy a cukru.

Výživové doplnky.

2,80 €

20,09 €
17,29 €

VITALITA
Carnosine komplex 900 mg
120 tabliet vianočná edícia 
Obsahuje peptid L-Karnozín, ktorý podporuje obnovu buniek.  Obsahuje aj 6 ďalších látok 
s antioxidačným účinkom, ktoré podporujú vitalitu, činnosť mozgu a regeneráciu buniek.

Výživové doplnky.

10,40 €

76,19 €
65,79 €

19,59 €
17,79 €

5,75 € 
S vernostnou kartou:
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TRÁVENIE
Espumisan 40 mg
100 kapsúl 
Na liečbu príznakov žalúdočno-črevných ťažkostí súvisiacich s hromadením plynov 
v tráviacom trakte, napríklad plynatosť alebo nadúvanie. Určené deťom od 6 rokov a 
dospelým.

Liek obsahuje simetikon. Liek na vnútorné použitie.1

1,20 €

9,29 €
8,09 €

KĹBY
ENZYCOL DNA 
100 + 40 kapsúl 
Prípravok ENZYCOL® DNA* je odporúčaný pri zvýšenej hladine kyseliny močovej2,3,4,5.
2extrakt z plodu višne, 3extrakt zo semien zeleru, 4kurkumín, 5extrakt zo semien pistácie, *zinok

Výživové doplnky.

3,30 €KOLAGÉN
VITAL PROTEINS
COLLAGEN PEPTIDES
567g + DARČEK
Darčekové balenie - kolagén Vital Proteins Collagen Peptides 567 g a prírodný sprchový 
gél Kneipp 200 ml. Pre mladistvý vzhľad. Sprchový gél pre hebkosť a pružnosť pokožky

Výživové doplnky.

40,29 €
71,10 €/kg

TRÁVENIE
Pancreolan® forte
60 tabliet 
Pancreolan® forte zlepšuje trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál, pôsobí proti pocitu 
tlaku a plnosti po jedle.    

Liek obsahuje pankreatín. Liek na vnútorné použitie.1

1,50 €

11,29 €
9,79 €

PÁLENIE ZÁHY
Rennie ICE bez cukru
48 tabliet 
Rennie – rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy už do niekoľkých minút. Vhodné aj pre 
tehotné, dojčiace ženy  či diabetikov pri dodržaní maximálneho dávkovania.
V zľave aj Rennie ICE bez cukru 24 tabliet za 4,39 €.

Dôkladne si prečítajte návod na použitie. Rennie ICE bez cukru je zdravotnícka 
pomôcka. *IQVIA, predaje z lékáren na SK, trh 03G – Acid Control&Heartburn prod., 
hodnota, 2018, 2019, 2020, 2021“

1,00 €

8,49 €
7,49 €

PEČEŇ
Essentiale® 300 mg
100 kapsúl 
Essentiale® 300 mg vďaka obsahu esenciálnych fosfolipidov podporuje prirodzenú 
regeneráciu pečene. V zľave aj Essentiale® forte 600 mg, 30 kapsúl za 9,89 €.

Liek na vnútorné použitie.1

3,60 €

20,09 €
16,49 €

24,29 €
20,99 €

TLAKOMER
OMRON M6 Comfort s AFib
+ 50 € zľavový kupón na zdravotný DNA test
Klinicky overený tlakomer, upozorní aj na riziko AFib - arytmie vedúcej k infartku a mŕtvici.
Dvojitá manžeta s 360° presnosťou a komfortným nafukovaním. Plus 2x kalibrácia presnosti 
a 5 ročná záruka.

Zdravotnícke pomôcky.

TLAKOMER
MICROLIFE TLAKOMER
DIGITÁLNY BP B3 AFIB
1 ks
BP B3 AFIB je základný model novej generácie tlakomerov Microlife, ktorý umožňuje 
detekciu atriálnej (predsieňovej) fibrilácie počas merania krvného tlaku doma.

Zdravotnícke pomôcky.

POCIT ŤAŽKÝCH NÔH 
MOBIVENAL micro
100 + 20 tabliet zadarmo 
Výživový doplnok Mobivenal micro napomáha k úľave od ťažkých nôh. Obsahuje diosmín, 
hesperidín a aescín. V zľave aj MOBIVENAL micro  100+20 zadarmo tabliet za 18,19 €.

Výživové doplnky.

2,80 €

20,49 €
17,69 €

12,40 €

Balenie obsahuje  

Viac informácií 
v príbalovom letáku

70,69 €
58,29 €

98,39 €
85,39 €

13,00 €



ZVLHČENIE OČÍ
HYAL DROP MULTI
10 ml
Hyal-Drop multi sú umelé slzy s vysokým obsahom kyseliny hyalurónovej, bez 
konzervačných látok určené na zvlhčenie očí a kontaktných šošoviek.  

Zdravotnícke pomôcky.

1,30 €

10,09 €
8,79 €

OPUCH, ZÁPAL A BOLESŤ
Reparil - Gel N gel
100 g
Reparil® – Gel N, dermálny gél potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri zraneniach 
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách.
V zľave aj Reparil - Gel N gel 40 g za 7,59 €.

Liek na na dermálne použitie.1

1,70 €

BOLESŤ SVALOV, KĹBOV, CHRBTICE
KONSKÁ MASŤ HREJIVÁ
250 ml
Konská masť  je bylinný balzam na vaše boliestky kolien, svalov a chrbta. Balzam je vhodný 
na masáž pri presilenom chrbte a kĺboch a pre zmiernenie svalovej únavy.
V zľave aj KONSKÁ MASŤ CHLADIVÁ 250 ml za 7,39 €.

Kozmetické výrobky.

1,60 €

REGENERÁCIA POKOŽKY
CICADERMA 
30g 
Dermálna masť, urýchľuje regeneráciu popraskanej kože, urýchľuje hojenie popálenín a 
povrchových poranení. Bez nežiaducich účinkov. Má jedinečné zloženie.

Liek na vonkajšie použitie.1

0,80 €

6,29 €
5,49 €

PROSTATA A POTENCIA
PROSTAKAN FORTE 
120 kapsúl 
Rastlinný liek sa používa na liečbu ťažkostí s močením v skorom štádiu zväčšenia prostaty. 
Medzi príznaky patria časté močenie, slabý alebo prerušovaný prúd moču.
V zľave aj PROSTAKAN FORTE 60 kapsúl  za 12,49 €.

Liek na vnútorné použitie.1

3,80 €

27,89 €
24,09 €

PROSTATA A POTENCIA
Prostenal CONTROL
70 + 20 tabliet 
Kombinuje 320 mg serenoy plazivej, extrakt z pŕhľavy a tribulus terrestris, vitamíny a minerály, 
ktoré podporujú zdravie prostaty, správnu funkciu močových ciest a majú priaznivý vplyv aj 
na sexuálnu výkonnosť.
V zľave aj WALMARK Prostenal NIGHT 70+20 tabliet za 18,69 €.

Výživové doplnky.

3,00 €

21,69 €
18,69 €

ŤAŽKOSTI PRI PREREZÁVANÍ ZUBOV
CAMILIA
10x1 ml
Homeopatický liek vo forme perorálneho roztoku, ktorý sa používa pri ťažkostiach spojených 
s prerezávaním zubov u detí (bolesti pri prerezávaní zubov, podráždenosť, hnačka).
V zľave aj CAMILIA 30x1 ml za 15,79 €.

Liek na vnútorné použitie.1

1,20 €

ODVYKANIE OD FAJČENIA
NiQuitin Mini 4 mg 
20 pastiliek 
Skončite s fajčením. Potláčajú fyzickú i psychickú túžbu po cigarete, uľavia od náhlej chuti na 
cigaretu, zmierňujú abstinenčné príznaky. V zľave aj iné produkty NiQuitin.

Liek obsahuje nikotín. Liek na orálne použitie.1

1,80 €

9,79 €
7,99 €

ODVYKANIE OD FAJČENIA
Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálny roztokový sprej, 150 dávok  2x13,2 ml
VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA. Účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí 
po 30 sekundách*. V zľave aj iné produkty Nicorette. 
* Pri použití dvoch dávok. Rýchla úľava od chuti na cigaretu a nutkania fajčiť.

Liek obsahuje nikotín. Liek na orálne použitie.1

3,10 €

33,79 €
30,69 €

8,59 €
7,39 €

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.

8,99 €
7,39 €

29,60 €/l

12,79 €
11,09 €

110,90 €/kg


