DECEMBER
2021

POKOJNÉ
VIANOCE

TV
reklama

ikom
s rodinným leAkáRrn
TNER
P

8,85 €

TV
reklama

nesVITAMINS Vitamin D3 2000 I.U.
60 kapsúl

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 ponuke aj nesVITAMINS Vitamin C 250 mg (long effect), 60 kapsúl za 9,66 € a
nesVITAMINS Zinc 15 mg, 60 kapsúl za 9,66 €.

3,69 €

6,99 €

TV
reklama

0,90 €

NOVINKA
IMUNITA

4,59 €

0,01 €

BOLESŤ A HORÚČKA

CHRÍPKA

30 tabliet

24 tabliet
+ PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 12 tabliet

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť

BRUFEN® 400

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 tabliet za 4,69 €.
Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

Výživové doplnky.

PARALEN GRIP príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy,
bolesť hrdla. Akcia platí aj na PARALEN® GRIP 24 tabliet za 6,99€ + PARALEN® GRIP
chrípka a bolesť 12 tabliet za 0,01€.
Liek na vnútorné použitie.1

Nájdite si aj Vy svojho rodinného lekárnika PARTNER

TRAJA
ZÁCHRANÁRI
8,49 €

7,39 €

už 450-krát na Slovensku

7,29 €

6,39 €
4,99 €

4,39 €

0,90 €

43,90 €/l

1,10 €
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.

0,60 €
KAŠEĽ

ZÁPALOVÉ OCHORENIE

50ml

100 ml

Stoptussin

Calcium chloratum - TEVA

**Na základe štúdie in-vitro.

Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje
vykašliavanie.

Calcium Chloratum - TEVA - jedinečný a generáciami overený liek, ktorý podporuje liečbu
zápalového procesu.

Liek na orálne použitie.1

Liek na vnútorné použitie.1

Liek obsahuje dihydrát chloridu vápenatého. Liek na vnútorné 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.
Akcia platí od 1.12.2021 do 31.12.2021 alebo do vypredania zásob.

www.partner.sk

1

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

Získajte 2x viac bodov

UŠETRÍTE

vo vernostnom programe za nákup
vybraných produktov.

2,00 €
9,99 €

7,99 €

MULTIVITAMÍN

LIVSANE
A-Z Multivitamín komplex
60 tabliet

2-násobný počet bodov za nákup
ktoréhokoľvek produktu z portfólia

2x
viac

bodov

Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, stopovými prvkami a luteínom.
Účinok produktu zvyšuje vyvážené pôsobenie všetkých zložiek na zdravie
človeka.

2x
viac

Výživový doplnok.

bodov

7,39 €

UŠETRÍTE

+ DARČEK

11,60 €

1,60 €

10,00 €
2x
viac

bodov
BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE MINT

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

20 tvrdých pastiliek
+ Šatka za 0,01€ ako darček

Floraliv

TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla. TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla!
Akcia platí aj na ostatné produkty Tantum Verde pastilky.

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

Liek obsahuje benzydamíniumchlorid. | Liek na vnútorné použitie.1

Výživový doplnok.

20 kapsúl

UŠETRÍTE

1,65 €

Vedeli ste žže?

12,25 €

10,60 €
LMR-CH-20210609-13

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

2x
viac

bodov
TRÁVENIE

Iberogast®
50 ml

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť žalúdka? Nevoľnosť? 6 problémov = 1 liek. Iberogast. Expert na Vaše
tráviace ťažkosti! Akcia platí aj na Iberogast 20ml za 5,80 € a Iberogast 100ml za 15,00 €.
Liek na vnútorné 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

Darujte
zdravie a radosť
Vašim najbližším
s našou Vianočnou
ponukou*

ŠPECI
ÁL
VIANO NA
ČNÁ
PONU
KA

*Ponuka je platná iba pre vybrané produkty: Voltaren Forte 2,32% gél, Voltaren 140 mg liečivá náplasť, VoltaTherm Hrejivá náplasť, TheraFlu prechladnutie a chrípka 325 mg/20 mg/10
mg/50 mg prášok na perorálny roztok, Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia, Centrum AZ (od A až po Železo), Centrum Silver, Centrum pre ženy, Centrum pre mužov.
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 diklofenak, dietylamínovú soľ.. Voltaren
140 mg liečivá náplasť je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku. Hrejivá náplasť VoltaTherm je zdravotnícka pomôcka. TheraFlu prechladnutie a chrípka 325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok je liek na vnútorné
užitie. Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek na podanie do nosu. Centrum AZ (od A až po Železo), Centrum Silver, Centrum pre ženy, Centrum pre mužov sú výživové doplnoky. 1 tableta denne.
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: 10/2021
PM-SK-VOLT-21-00086

9,25 €

8,40 €

7,55 €

6,35 €

7,65 €

5,15 €
51,50 €/l

1,70 €
PRECHLADNUTIE

COLDREX Horúci nápoj Citrón
10 vreciek

0,75 €

1,20 €

KAŠEĽ

KAŠEL

20 vreciek

100 ml

ERDOMED® 225mg

MUCOSOLVAN® pre dospelých

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.
Akcia platí aj na ostatné produkty Coldrex.

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

Liek na vnútorné použitie.1

Liek obsahuje erdosteín. | Liek na vnútorné použitie.1

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie a zmierňuje kašeľ u dospelých i detí.
Akcia platí aj na MUCOSOLVAN® Junior a MUCOSOLVAN® Long Effect.
Liek obsahuje ambroxólium-chlorid. | Liek na vnútorné použitie.1

7,09 €

7,65 €

6,95 €

3,55 €

3,05 €

HY

GI

0,70 €

BOLESŤ HRDLA

ÉL

RČE
DA K

E NIC K Ý G

NEO-ANGIN BEZ CUKRU
1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE SPRAY FORTE
15 ml

TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla. TANTUM VERDE® Vaše eso na bolesť hrdla!
Liek obsahuje benzydamíniumchlorid. | Liek na orálne použitie.1

0,50 €

0,01 €
®

24 pastiliek + hygienický gél za 0,01€

Uľavuje od bolesti a škriabania v hrdle, dezinfikuje ústnu dutinu, potláča zápal. Pre dospelých
a deti od 6 rokov. V zľave aj NEO-ANGIN® ČEREŠŇA 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg
pastilky a NEO-ANGIN® ŠALVIA 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky. Navyše ku
každému baleniu NEO-ANGIN® HYGIENICKÝ GÉL NA RUKY za 1 cent.
Lieky na miestne užitie v ústach a v hrdle.1
Hygienický gél Ace Trade s.r.o. je kozmetický výrobok.

5,65 €

BOLESŤ A HORÚČKA

MIG-400
30 tabliet

MIG-400® - rýchly proti bolesti a horúčke. Biela politeľná tableta bez laktózy.
Od 6 rokov (20kg). Zľava platí aj na MIG Junior 2 % sirup 100 ml za 2,60 €.
Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

5,30 €

4,45 €

12,20 €

4,55 €

10,80 €
80,00 €/l

1,20 €

0,75 €

UPCHATÝ NOS

UPCHATÝ NOS

10 ml

10 ml

OLYNTH® PLUS 1 mg/50 mg/ml

MUCONASAL® plus

1,40 €
UPCHATÝ NOS

PHYSIOMER nosový sprej
135 ml

Uvoľňuje upchatý nos a urýchľuje hojenie poranenej nosovej sliznice.
Akcia platí aj na ostatné lieky Olynth®.

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. Osvieži vôňou mäty a
eukalyptu. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

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 produkty Physiomer.

Liek na nazálne použitie.1

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

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

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

14,70 €

5,50 €

4,75 €

Ibalgin®
Rapidcaps 400 mg

12,50 €

VITAMÍNY

GS Vitamín C 1000
so šípkami
100 +20 tabliet

30 kapsúl

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké
kapsuly. Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov a bolestivej
menštruácii.
Liek obsahuje ibuprofén.
Liek na vnútorné použitie.1

0,75 €

Bolesť

9,50 €

Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k zníženiu miery
únavy a vyčerpania. Navyše obohatený o prírodnú
silu šípok. Unikátna tableta TIME-RELEASE zaisťujúca
postupné uvoľňovanie.
V zľave aj darčekové balenie GS Vitamín C 500
so šípkami 100+20 tabliet za 10,20 €.

2,20 €

Výživový doplnok.

Darčekové
balenie
4,80 €

10,65 €

8,20 €

3,90 €

9,20 €

1,30 €

0,90 €

1,45 €

VITAMÍNY

VITAMÍNY

60 tabliet

100 tabliet

Imunit Vitamín C 1200 mg URGENT

VITAMÍNY

Magnesium B-komplex Glenmark

CELASKON® 250 mg

100 +20 tabliet ZADARMO

Intenzívne posilnenie imunity vďaka vysokej dávke (1 200 mg) vitamínu C v 1 tablete.
Navyše v účinnej a overenej kombinácii s extraktom zo šípok a postupným uvoľňovaním.

Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr. aj
v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov

Daruj svojim blízkym zdravie pod stromček. Magnesium B-Komplex vďaka horčíku a
vitamínom skupiny B znižuje únavu a vyčerpanie a pomáha k normálnej činnosti svalov.

Výživový doplnok.

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

Výživový doplnok.

7,40 €

IMUNITA

16,75 €

17,90 €

6,40 €

14,45 €

16,25 €

1,00 €

2,30 €

1,65 €

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

IMUNITA  VITALITA

MARŤANKOVIA MULTIVITAMÍNY

TEREZIA Hliva ustricovitá
s rakytníkovým olejom

Vitamín D3 podporuje normálnu funkciu imunitného systému. Bez lepku, laktózy a bravčovej
želatíny. Obsahuje 60 kapsúl, na dva mesiace užívania.
V zľave aj Vigantolvit® Osteo za 7,25 €.

Multivitamíny pre deti so spoločenskou hrou Marťadvojka ako darček! Nové tvary gummies
Jeseň zima a známe cmúľacie tablety s Imunactivom.

Hliva s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule. Vitamín D3 je potrebný
pre zdravie kostí a zubov, je vhodný aj na podporu imunity a činnosti svalov.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Vigantolvit D3 2000 I.U.
®

60 kapsúl

www.partner.sk

50 tabliet Gummy + 50 cmúľacích tabliet s Imunactivom
+ DARČEK spoločenská hra

Akcia platí od 1.12.2021 do 31.12.2021 alebo do vypredania zásob.

2x60 kapsúl + DARČEK Vitamín D3

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

6,70 €

30,35 €

30,30 €

5,50 €

24,95 €

26,15 €

1,20 €

5,40 €

4,15 €

55,00 €/kg

6,70 €

5,50 €
55,00 €/kg

KĹBY A SVALY

Ibalgin® krém & Ibalgin® gel
100 g

Ibalgin® krém a Ibalgin® gel lieči poranenia šliach, potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal
a znižuje opuch. Bez parfumácie. Akcia platí aj na Ibalgin Duo Effect za 7,80€.
Pri kúpe dvoch balení za výhodnú cenu získate vianočné balenie.
Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vonkajšie použitie.1

KĹBY, VÄZY A ŠĽACHY

KĹBY

Cemio Kamzík

Proenzi® Intensive

2x60 kapsúl

120 +60 tabliet

Jedinečné prírodné kolagény na kĺby, väzy a šľachy. Teraz vo výhodnom balení 2x60
kapsúl! Obsahuje vitamín C, dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách.
Výživový doplnok.

29,35 €

Proenzi® Intensive je určený na každodennú starostlivosť o kĺby. Predstavuje najkomplexnejšie
zloženie od Proenzi a bolo navrhnuté na podporu pohybu, flexibility a funkčnosti. Obsahuje
glukozamín a chodroitín, ktoré sú základnými stavebnými prvkami kĺbovej chrupavky.
Výživový doplnok.

130,69 €

20,45 €

22,95 €

17,65 €

6,40 €

2,80 €

0,01 €
IMUNITA

KĹBY, VÄZY A ŠĽACHY

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY

100 +50 tabliet

120 +60 kapsúl

800 tabliet + DARČEK

Odporúčame! Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše kĺby, väzy a šľachy.
Najsilnejšie zloženie na trhu. Teraz vo vianočnej edícii – 2 mesiace zadarmo!

Posilňuje oslabenú imunitu. Urýchľuje hojenie po úrazoch.
NAVYŠE DARČEK - Kozmetický balíček Yves Rocher.
Darček aj k nákupu dvoch kusov Wobenzymu 300 tabliet za 52,48 €.

GS Condro DIAMANT

GELACTIV 3-Collagen Forte

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.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

31,45 €

WOBENZYM

Liek na vnútorné použitie.1

14,85 €

24,25 €

11,70 €

12,80 €

9,55 €
95,50 €/kg

Vian
iano
očn
čné
é

BALENIE
BALENI
E

7,20 €
VITAMÍNY

Pharmaton® Geriavit Vitality 50+
100 tabliet

2,05 €
VITAMÍNY

Omega-3 rybí olej FORTE
130 +65 kapsúl

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového výťažku G115®. Pharmaton
Geriavit Vitality 50+ prispieva k telesnej a duševnej pohode a k odolnosti organizmu voči
stresu. V zľave aj ostatné produkty Pharmaton.

Omega-3 mastné kyseliny prémiovej kvality pre zdravé srdce, mozog a zrak. Olej z rýb
žijúcich v ekologicky čistých oblastiach okolo Peru. Walmark je držiteľom certifikátu GMP.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

2,15 €
BOLESŤ, ZÁPAL A OPUCH

Reparil - Gel N
100 g

Reparil® – Gel N, dermálny gél 100 g Potláča opuch, zápal. Používa sa pri zraneniach
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách. Potláča bolesť, opuch
a zápal. V zľave aj Reparil - Gel N 40 g za 6,50 €.
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

27,10 €

11,15 €

31,85 €

21,00 €

9,60 €

28,95 €

6,10 €

1,55 €

2,90 €

PROSTATA, POTENCIA A VITALITA

PROSTATA

90 kapsúl

60 kapsúl

Cemio RED3

ODVYKANIE OD FAJČENIA

Nicorette® Spray 1 mg/2x13,2 ml

ProstanolGEN

2x 150 dávok

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu, potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule
denne. Cemio Red 3 podporuje zdravie prostaty, seuxuálne zdravie a vitalitu.

Unikátna novinka pre správnu funkciu prostaty a močových ciest. Obsahuje jedinečný
komplex Plasys 300®, extrakty zo Saw palmetta a z pŕhľavy a zinok.

VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA. Rýchla úľava od chuti na cigaretu a nutkania
fajčiť. V zľave aj ostatné produkty Nicorette.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Liek obsahuje nikotín. | Liek na orálne použitie.1

9,75 €

6,20 €

4,15 €

8,40 €

5,35 €

3,75 €

1,35 €

0,85 €

0,40 €

TRÁVENIE

PÁLENIE ZÁHY

60 tabliet

14 kapsúl

Pancreolan® forte

TRÁVENIE

Helicid 20

FEBICHOL 100 mg
50 kapsúl

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

Účinná pomoc pri pálení záhy-znižuje množstvo kyseliny, ktorá sa tvorí vo Vašom žalúdku.
Stačí jedna tableta denne. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje pankreatín. | Liek na vnútorné použitie.1

Liek obsahuje omeprazol. | Liek na vnútorné použitie.1

K liečbe tráviacich ťažkostí pri dlhodobých ochoreniach pečene a žlčových ciest.
Liek obsahuje fenipentol. | Liek na vnútorné použitie.1

18,95 €

8,70 €

8,20 €

7,35 €

15,50 €

7,10 €

1,35 €

3,45 €

1,10 €

24,50 €/l

PÁLENIE ZÁHY

PEČEŇ

ČAJE

Perorálna suspenzia 300 ml

100 kapsúl

Zázvor & lipa 20x2 g + čaj Šípka & rakytník 20x2 g
+ med 200 g

GAVISCON DUO EFEKT

Essentiale 300 mg

LEROS MEDUPLNÉ SPOJENIE čaj

Rýchla dvojitá úľava od pálenia záhy a tráviacich ťažkostí. Pôsobí po dobu až 4 hodín.
Vhodné pre tehotné a dojčiace ženy a pacientov, ktorí nechcú alebo nemôžu prehĺtať
tablety. V zľave aj ostatné produkty Gaviscon.

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 €.

2 druhy bylinných čajov spolu s pohárom kvetového medu na dosladenie.
V zľave aj iné čaje Leros.

Liek na vnútorné použitie.1

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

Výživový doplnok.

www.partner.sk

®

Akcia platí od 1.12.2021 do 31.12.2021 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik
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25,79 €

16,11 €

3,10 €

14,62 €

2,45 €

NOVINKA

0,01 €

VITAMÍNY

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

1,49 €
ÚNAVA, VYČERPANIE

nesVITAMINS Magnesium + B6
60 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.

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.

Výživové doplnky.

Výživový doplnok.

17,95 €

0,65 €
INKONTINENCIA

TENA Lady Slim Mini Magic
inkontinenčné slipové vložky 34 ks

Slipové vložky TENA Lady sú špeciálne vyvinuté pre ženy s veľmi ľahkým únikom moču.
Poskytujú trojitú ochranu proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu.
Zdravotnícka pomôcka.

70,95 €

61,20 €

VITAMÍNY PRE DETI

Vianočná ponuka
Vibovit+

+ darček detský peračník
s vybavením
DARČEK detský peračník s vybavením ZADARMO
k nákupu dvoch balení Vibovit+ Imunity a Vibovit+ Farma.
Neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.
Výživové doplnky.

9,75 €
PODPORA IMUNITY

Carnosine komplex 900 mg
120 tabliet

+ DARČEK

Obsahuje bioaktívny peptid L-Karnozín, ktorý podporuje obnovu buniek. Navyše obsahuje
6 ďalších overených látok so silným antioxidačným účinkom, ktoré podporujú vitalitu, činnosť
mozgu a regeneráciu buniek. Teraz vo zvýhodnenej vianočnej edícii.
Výživový doplnok.

12,40 €

95,10 €

2,40 €

10,70 €

82,50 €

1,55 €
18,20 €/l

1,70 €

0,85 €

STRES

KRÉM

40 kapsúl

85 ml

PERSEN forte

INDULONA original krém

Rastlinný liek na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia sa využíva
ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti a pri ťažkostiach so
zaspávaním. V zľave aj PERSEN forte 20 kapsúl za 6,65 €.
Liek na vnútorné použitie.1

www.partner.sk

Regeneračný, ochranný a premasťujúci krém na ruky určený pre každodennú starostlivosť o
vysušenú a popraskanú pokožku. Pokožke dodáva pružnosť, pevnosť, prirodzenú vláčnosť.
Kozmetický výrobok.

Akcia platí od 1.12.2021 do 31.12.2021 alebo do vypredania zásob.

TLAKOMER

12,60 €

OMRON M6 COMFORT

s AFIB Digitálny TLAKOMER automatický na rameno
+ sieťový adaptér zadarmo
Klinicky overený merač krvného tlaku na pažu Omron M6 Comfort s pevnou Intelli manžetou
s 360° presnosťou, eliminuje nepresnosti spôsobené nesprávnym umiestnením manžety, funkciou
AFib, upozorní na riziko možnosti výskytu fibrilácie predsiení srdca (najčastejšej príčiny mozgovej
mŕtvice, upozornením na nepravidelný pulz a pamäťou pre 2 osoby x100 meraní.

/vasrodinnylekarnik
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