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UŽITE SI LETO

ikom
s rodinným leAkáRrn
TNER
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10,99 €

5,39 €

20,49 €

9,69 €

4,59 €

17,49 €

96,90 €/kg

NOVINKA

SILNEJŠIE ZLOŽENIE!

2x
viac

bodov

0,80 €

TV
reklama

1,30 €

TV
reklama

BOLESŤ

LOKÁLNA BOLESŤ

48 tabliet

100 g

Ibalgin® 400
Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

RED3 cps silnejšie zloženie
60 kapsúl

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu, potenciu a vitalitu. Slivka africká k podpore
prostaty, maca k podpore sexuálneho zdravia a sibírsky ženšen k podpore vitality. Tri účinky
v jednej kapsule denne. V akcii tiež RED3 30 kapsúl za 10,99 €.

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

Nájdite si aj Vy svojho rodinného lekárnika PARTNER
12,99 €

11,59 €
16,60 €/l

2x
viac

bodov

1,40 €

TV

reklama

GYNEKOLOGICKÉ ŤAŽKOSTI

ROSALGIN EASY
®

140 mg vaginálny roztok, 5 x 140ml

3,00 €

PROSTATA A POTENCIA

Olfen Forte 23,2 mg/g gél

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

TV
reklama

Výživový doplnok.

už 450-krát na Slovensku

- pretože Vaša rodina
si zaslúži to najlepšie

+

AKCIA

Vyberte si aruž hov
zo 14 d
Všetky produkty

na:

www.mojlivsane.sk

ROSALGIN prináša rýchlu úľavu od gynekologických ťažkostí, svrbenia a pálenia.
Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. Výhodne tiež ROSALGIN®, 500mg 10 vreciek
za 8,49 € alebo ROSALGIN®, 500mg 6 vreciek za 5,49 €.
®

Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid. | Lieky na vaginálne 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 1.7.2021 do 31.8.2021 alebo do vypredania zásob.

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

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

Váš rodinný lekárnik
PARTNER vyberá...

2x
viac

bodov

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

20,95 €

1,70 €

1,70 €

0,25 €

4,05 €

0,25 €

1,45 €

16,90 €

2x
viac

1,45 €

2x
viac

bodov

2x
viac

bodov

ODSTRÁNENIE BRADAVÍC

PORANENIA KOŽE

Kryoterapeutický prípravok na zmrazenie bradavíc
38 ml

Jemná náplasť na rany z netkanej textílie,
pre citlivú pokožku (19x72 mm) 20 ks

bodov

COSMOS

COSMOS

Bradavice kryoterapeutický prípravok je inovatívny kryoterapeutický prípravok na domáce
odstránenie bežných a plantárnych bradavíc na nohách a rukách.

Hypoalergénna nedelená náplasť na rany z mäkkej netkanej textílie pre jemné
ošetrenie malých poranení citlivej pokožky.

Hypoalergénne delené náplasti na rany z fólie odolnej voči vode a nečistotám. Náplasti telovej
farby sú opatrené vankúšikom. V balení sa nachádza 20 kusov náplastí v 2 veľkostiach.

Zdravotnícka pomôcka.

Zdravotnícke pomôcky.

URGO Bradavice

UŠETRÍTE

0,70 €
3,10 €

2,40 €
24,00 €/l

Vode odolná náplasť na rany
2 veľkosti 20 ks

Vedeli ste že?

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

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

Zinkový krém
100 ml

Zinková masť s obsahom oxidu zinočnatého (10%) na liečbu
podráždenej a začervenanej pokožky dospelých aj detí, aj pri
plienkovej dermatitíde. Ľahko rozotierateľný. Bez parfémov.

2x
viac

Kozmetický výrobok.

bodov

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

9,59 €

4,90 €

6,99 €

7,79 €

4,20 €

5,59 €

77,90 €/kg

55,90 €/kg

5,39 €

4,59 €

+

0,70 €

Cenovo
výhodná
ponuka

BOLESŤ HLAVY

Ibalgin® Plus
24 tabliet

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

Ibalgin® 400 je liek na vnútorné použitie. Ibalgin® gél a Ibalgin® krém sú lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén.
Ibalgin® Duo Effect je liek na vonkajšie použitie.

3,55 €

3,05 €

Únava
a vyčerpanie

10,50 €

8,60 €

1,90 €
Magne B6® Forte
50 tabliet

0,50 €

Magne B6® Balance

1,60 €

BOLESŤ

MIG-400

20 vreciek

Obsahujú horčík a vitamín B6. Magne B6 Balance
naviac obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje správnu
funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a
odolnosť voči stresu.

30 tabliet

MIG-400® - rýchly proti bolesti a horúčke. Biela politeľná tableta bez laktózy. Od 6 rokov
(20kg). V akcii tiež MIG Junior 2% suspenzia za 2,60 €.
Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

Výživové doplnky.

7,60 €

6,00 €
11,70 €

9,55 €
95,50 €/kg

2,15 €
100 g

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

www.partner.sk

9,95 €

3,85 €

1,00 €

100 + 20 zadarmo (120 ks)

Reparil - Gel N gel

Liek na vonkajšie použitie.1

POCIT ŤAŽKÝCH NÔH

17,10 €

MOBIVENAL micro

OPUCH, ZÁPAL A BOLESŤ

10,95 €

20,95 €

Výživový doplnok Mobivenal micro napomáha k úľave od ťažkých nôh. Kontrolovaný na
úrovni kvality liekov (GMP certifikát). Obsahuje diosmín, hesperidín, aescín. Mobivenal
micro Simple obsahuje diosmín a hesperidín.
Ponuka platí aj pre Mobivenal micro Simple 100+20 tabliet zdarma za 14,90
€, Mobivenal micro 60+10 tabliet zdarma za 10,40 €, Mobivenal micro Simple
60+10 tabliet zdarma za 9,15 €.
Výživový doplnok.

Akcia platí od 1.7.2021 do 31.8.2021 alebo do vypredania zásob.

ÚNAVA A VYČERPANIE

MAGNEX CITRATE + B6 CHEW
žuvacie tablety, 100 ks

Žuvacie tablety s horčíkom a vitamínom B6 s citrónovou príchuťou. Horčík prispieva
k správnemu fungovaniu svalov a nervového systému. Ideálny pre športovcov. Stačia 2
tablety denne.
Výživový doplnok.

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

0,00 €

0,00€€
9,35

7,10 €

6,10 €

Trávenie

93,50 €/l

Hylak forte

100ml
+ 30ml za 0,01€
Hylak forte - Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu a
účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj
pri zápche a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre
deti od 2 rokov.

1,00 €

Liek na vnútorné použitie.1

0,01 €

PÁLENIE ZÁHY

Nolpaza 20 mg

5,00 €

14 tabliet

Liek Nolpaza pôsobí proti páleniu záhy a regurgitácii kyseliny počas 24 hodín. Reguluje
tvorbu žalúdočnej kyseliny, pričom denne sa užíva len 1 tabletka.
Liek obsahuje pantoprazol. | Liek na vnútorné použitie.1

52,10 €

9,50 €

11,90 €

44,90 €

8,00 €

10,05 €

7,20 €

1,50 €

1,85 €

HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA

TRÁVENIE

60 tabliet

60 tabliet

Daosin

Patentovaný biogénny enzým DAO (DiAminoOxidáza) poskytuje telu prírodný komplex
enzýmov potrebných na spracovanie prebytočného histamínu pri príznakoch histamínovej
intolerancie.

Pancreolan® forte 220mg

ČREVNÁ MIKROFLÓRA

BIOPRON Forte

30 + 10 kapsúl zdarma

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

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.

Komplex živých mikroorganizmov obohatený o kvasinku S. Boulardii a fruktooligosacharidy.
Podporuje obnovenie rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša denná dávka života, nielen na
cesty. V akcii tiež BIOPRON Forte 60 kapsúl za 16,50 €.
Výživový doplnok.

5,30 €

12,25 €

Trávenie

4,30 €

10,60 €

Iberogast®
50 ml

Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie? Bylinný liek
Iberogast prináša efektívnu úľavu vďaka rýchlemu vstrebávaniu.
Expert na Vaše tráviace ťažkosti.
Výhodne tiež Iberogast 20ml 5,80 € a Iberogast 100ml
za 15,00 €.
L.SK.MKT.CC.09.2020.1185

Liek na vnútorné použitie.1

1,00 €
TRÁVENIE

1,65 €

Antimetil
30 tabliet

Antimetil s obsahom zázvoru prispieva k normálnemu tráveniu. Suchý extrakt z koreňa
zázvoru je 10x koncentrovanejší ako samotný zázvor. Pre ľahkosť v žalúdku po prejedení
sa, pri cestovaní a počas tehotenstva.
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

7,70 €

7,75 €

6,35 €

1,35 €

6,75 €
HNAČKA

Tasectan 500 mg
15 kapsúl

Tasectan KIDS 250mg
20 vreciek

Rýchle riešenie hnačky bez ohľadu na pôvod (vrátane
potravinovej intolerancie, cestovateľskej hnačky). Okrem
príznakov rieši aj príčinu hnačky. Vhodný pri súčasnom užívaní
antibiotík, antikoncepcie či iných liekov, lebo neovplyvňuje ich
účinok. Tasectan KIDS 250mg vhodný od narodenia, Tasectan
500mg pre deti od 14 rokov a dospelých.

1,00 €

Zdravotnícka pomôcka.2

1,70 €

7,70 €

6,00 €

PÁLENIE ZÁHY

Rennie® ICE bez cukru
48 žuvacích tabliet

PÁLENIE ZÁHY? Rennie - prináša rýchlu a efektívnu úľavu už do niekoľkých minút. Vhodné
aj pre tehotné, dojčiace či diabetikov pri dodržaní maximálneho dávkovania.
Výhodne tiež Rennie ICE bez cukru 24 tabliet za 4,20 €.
Zdravotnícka pomôcka.

4,00 €

6,80 €

5,85 €

3,45 €

0,95 €

0,55 €

HNAČKA

HNAČKA

10 kapsúl

6 orodispergovateľných tabliet

ENDITRIL®

Imodium® Instant

Rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Bráni nadmernému vylučovaniu vody do čriev, a tak zastavuje akútnu hnačku. Účinkuje už počas 30 minút. Pôsobí
až 8 hodín.

Okamžite sa rozpúšťa na jazyku a prináša rýchlu úľavu od hnačky. Na liečbu dospelých a detí od 6 rokov. Vhodný na liečbu akútnej hnačky
súvisiacej so syndrómom dráždivého čreva. V akcii aj ďalšie lieky Imodium®.

Liek obsahuje racekadotril 100 mg. | Liek na vnútorné použitie.1

Liek obsahuje loperamídiumchlorid. | Liek na vnútorné použitie.1

BUDTE PRIPRAVENÍ NA LETNÚ SEZÓNU
S VAŠOU DOMÁCOU LEKÁRNICKOU.
11,25 €

9,70 €

8,10 €

5,95 €

19,50 €

5,10 €

16,85 €
112,30 €/kg

3UHGSRXçtWtPVLSR]RUQHSUHĀtWDMWHSUtEDORY~LQIRUPiFLX2PRçQRPNRPELQRYDQLHWìFKWROLHNRYVDSRUDGWHVRVYRMtPOHNiURPDOHEROHNiUQLNRP2SUtSDGQìFKUL]LNiFKDYHGĴDMåtFK~ĀLQNRFKVDSRUDčWHVRVYRMtPOHNiURPDOHEROHNiUQLNRP )HQLVWLO
PJJJpOMHOLHNQDSRXçLWLHQDNRçX2EVDKXMHGLPHWLQGpQPDOHLQiWLiek 9ROWDUHQ)RUWHJpOREVDKXMHGLFORIHQDFXPGLHWK\ODPLQXP/LHNQDYRQNDMåLHSRXçLWLH2WULYLQ0HQWKROQRVRYiUR]WRNRYiDHURGLVSHU]LDREVDKXMH[\ORPHWD]ROtQLXPFKORULG
/LHNQDSRGDQLHGRQRVD0XOWLYLWDPtQ&HQWUXPMHYìçLYRYìGRSOQRN 9SUtSDGHRWi]RNNRQWDNWXMWHSURVtP*OD[R6PLWK.OLQH&RQVXPHU+HDOWKFDUH&]HFK5HSXEOLFVUR+Yė]GRYDF3UDKDHPDLOF]LQIR#JVNFRP3UtSDGQpQHçLDGXFH
~ĀLQN\SURVtPKOiVWHQDVNVDIHW\#JVNFRP2FKUDQQp]QiPN\V~YODVWQHQpDOHEROLFHQFRYDQpVNXSLQRXVSRORĀQRVWt*6.VNXSLQDVSRORĀQRVWt*6.DOHERSRVN\WRYDWHĴSUtVOXåQHMOLFHQFLH
306.&17

www.partner.sk

Akcia platí od 1.7.2021 do 31.8.2021 alebo do vypredania zásob.
2

Pozorne si prečítajte návod na používanie.

/vasrodinnylekarnik
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10,45 €

Poranenia

9,05 €

1,95 €

1,50 €

72,40 €/l

LEUKOPLAST
BARRIER
& AQUA PRO
náplasť na rany

Priedušná a vodeodolná náplasť.
Chráni pred kontamináciou baktériami a vírusmi.
Znižuje riziko sekundárnej infekcie rany.

0,45 €

Zdravotnícke pomôcky.

1,40 €

0,45 €

PORANENIA

Alfasilver

sprej na ošetrenie rán, 125 ml

2,15 €

Sprej s ionizovaným striebrom na ošetrenie akútnych aj chronických rán. Chráni pred
infekciou a vytvára prostredie pre urýchlenie hojenia. Pri ošetrení jemne chladí a neštípe.

1,70 €

Zdravotnícka pomôcka.

6,80 €

4,65 €

5,55 €

10,20 €

3,95 €

42,70 €/kg

8,80 €

39,50 €/l

88,00 €/l

NOVINKA

1,25 €
STAROSTLIVOSŤ PO OPAĽOVANÍ

PANTHENOL spray

0,70 €
DEZINFEKCIA

Dettol 0,2%

130 g

Nie je kozmetický výrobok, ale LIEK. Preto je vhodný nielen na ošetrenie pokožky
po spálení slnkom, ale aj ako podpora hojenia kože, pľuzgierov, popálenín, obarenín,
vredov a iné. Odporúčame pribaliť do letnej lekárničky.
Liek obsahuje dexpantenol. | Liek na vonkajšie použitie.

antiseptický sprej, 100ml
K čisteniu čerstvých drobných rán a k likvidácii bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany.
V účinnej forme v spreji. Neštípe, nefarbí, nezapácha, bez jódu.

1

Liek obsahuje benzalkóniumchlorid. | Liek na vonkajšie použitie.1

12,35 €

10,70 €

1,40 €
DEZINFEKCIA

THERASPRAY

ANTI-VÍRUSOVÝ SPREJ NA RÚŠKA
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.

Starostplio voopsťaľovaní

7,85 €

7,15 €
47,70 €/l

L.SK.MKT.CC.12.2020.1264

Panthenol OMEGA

chladivá pena v spreji 10%
150 ml
+ DARČEK Cestovná fľaša
Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po opaľovaní.
Prináša úľavu slnkom podráždenej pokožke. Vďaka
zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne upokojuje a
napomáha regenerovať pokožku. Výhodne tiež ďalšie
druhy z radu Omega Panthenol.

1,65 €

Kozmetický výrobok

HOJENIE RÁN

BepanGel®

+ DARČEK

50g

Veľký pomocník na malé rany. MODERNÝ HYDROGÉL 4v1. Urýchľuje hojenie. Chráni
pred ďalšou infekciou. Chladí a nepáli. Znižuje riziko vzniku jaziev.

CESTOVNÁ FĽAŠA

0,70 €

Zdravotnícka pomôcka.

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

34,20 €

10,45 €

11,10 €

27,95 €

9,10 €

9,55 €

6,25 €

1,35 €

1,55 €

PODPORTE RAST VLASOV ZVNÚTRA

Revalid Vlasový komplex

GYNEKOLOGICKÉ ŤAŽKOSTI

Idelyn Beliema Effect PLUS

180 kapsúl

7 vaginálnych tabliet

Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, aminokyselinami a rastlinnými extraktmi na
podporu rastu vlasov. Vylepšená receptúra navyše s vitamínom D3 a biotínom.
Výhodne aj Revalid Vlasový komplex 60 kapsúl za 10,25 € a Revalid Shampoo
revitalizujúci šampón 250 ml za 10,30 €.
Výživový doplnok.

MOČOVÉ CESTY

Urinal Akut FORTE
10 ks

Tablety obsahujú extrakt z brusníc, laktitol, kyselinu hyalurónovú a boritú na ošetrenie
kvasinkových aj bakteriálnych vaginálnych infekcií a obnovu normálneho pH a mikroflóry.
Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Idelyn Beliema.

Patentované zloženie v kombinácii so zlatobyľou obyčajnou na podporu zdravia močových
ciest. V akcii aj Urinal Akut FORTE 20 tbl za 16,60 € a Urinal D-manosa 10 vreciek s 2 g
D-manózy za 9,55 €.

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

7,70 €

11,85 €

10,00 €

6,65 €

10,00 €

8,60 €
NOVINKA

1,85 €
KVASINKOVÉ INFEKCIE

1,05 €
KVASINKOVÉ INFEKCIE

Canesten® GYN Kombi

Clotrimazol AL 100 mg

1 vaginálna tableta a 20 g krému
Preč s kvasinkovou infekciou! Liečbu zvládne jedna vaginálna tableta. Aplikátor pre
jednoduché a hygienické zavedenie tablety. Krém navyše uľaví od nepríjemných vonkajších
príznakov. Výhodne tiež Canesten GYN 1 deň za 8,55 €.
Liek obsahuje klotrimazol. | Canestene Gyn Kombi balenie pozostáva z 1x vaginálnej
tablety - lieku na vaginálne použitie1 a 1x 20g krém – lieku na vonkajšie použitie.1

14,90 €

12,85 €

6 tabliet

Šetrná liečba vaginálnej mykózy nemusí byť problém. Clotrimazol AL lieči infekcie spôsobené
plesňami, kvasinkami (napr. Candidami) a niektorými baktériami. Aplikátor pre jednoduché
zavedenie. Výhodne tiež Clotrimazol AL 200mg 3 tablety za 6,65 €.
Liek obsahuje klotrimazol. | Liek na vaginálne použitie.1

1,40 €
MOČOVÉ CESTY

URO-D mannose
20 tabliet

Novinka pre zdravie močových ciest! Obsahuje D-manózu, brusnicový extrakt (36 mg PAC)
a zlatobyľ, ktorá pomáha udržiavať zdravé močové cesty. Bez lepku a laktózy.
Výživový doplnok.

Močocvéesty

14,45 €
0,01 €

2,05 €
ŽILNÁ A CIEVNA VÝŽIVA

PRIESSNITZ
Žilná a cievna výživa FORTE

60 ks
+ ZADARMO Gél Žily a cievy MEDICAL 125ml
Vysoko účinný výživový doplnok s obsahom trans-resveratrol. Prispieva k normálnemu
kardiovaskulárnemu zdraviu, vitamíny B12 a B6 prispievajú k normálnej tvorbe červených
krviniek. V akcii tiež Priessnitz žily a cievy MEDICAL 125 ml za 10,35 €.

FEMANNOSE® N
D-manóza

14 vrecúšok
+ Femme Urogel za 0,01€
Prvá pomoc pri zápale močového mechúra!
•Uľavuje od pocitu pálenia, štípania pri močení
•Obsahuje prírodnú látku D-manózu
•Zmierňuje pocit urgencie na močenie
•Rozpustné vrecká s jemnou ovocnou príchuťou.
Femannose® N je zdravotnícka pomôcka.
Femme Urogel je kozmetický výrobok.

Priessnitz Žilná a cievna výživa FORTE je výživový doplnok.
Priessnitz Medical je zdravotnícka pomôcka.

www.partner.sk

Akcia platí od 1.7.2021 do 31.8.2021 alebo do vypredania zásob.

/vasrodinnylekarnik

/lekaren_partner

17,85 €

Kĺby, väzy
a šľachy

15,25 €

15,95 €

13,15 €

Kamzík

60 + 30 kapsúl ZADARMO
Švajčiarsky originál na KĹBY, VÄZY a ŠĽACHY.
Prírodné kolagény: kolagén typu I ako hlavná súčasť
väzov, šliach a kože. Kolagén typu II, obsiahnutý
v kĺbovej chrupavke. Vitamín C ako podpora tvorby
vlastného kolagénu pre správnu funkciu kĺbových
chrupaviek. Mesačná kúra ZADARMO.

2,10 €

Výživový doplnok.

1,90 €

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY

GELACTIV 3-Collagen Forte
60 kapsúl 1+1 ZADARMO

Odporúčame! Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše kľby, väzy a šľachy.
Najsilnejšie a overené zloženie na trhu. Teraz v akcii 1 + 1 zadarmo, ušetríte až 14 EUR!
Výživový doplnok.

12,60 €

8,15 €

10,40 €

17,85 €

7,00 €

15,45 €
154,50 €/l

2,20 €
STAROSTLIVOSŤ O OČI

1,15 €
LIEČBA BRADAVÍC

Systane™ ULTRA

zvlhčujúce očné kvapky bez konzervačných látok
10 ml
Zvlhčujúce očné kvapky SYSTANE™ ULTRA bez konzervačných látok poskytujú rýchlu úľavu
od príznakov suchého oka ako sú podráždenie, začervenanie alebo pálenie očí.
V ponuke tiež Systane™ COMPLETE za 11,65 €.
Zdravotnícka pomôcka.

24,85 €

21,45 €

Duofilm
15 ml

2,40 €
VŠI

PARANIT EXTRA SILNÝ sprej
100 ml

Účinná a bezbolestná liečba bradavíc. Pre dospelých a detí od 2 rokov. Aplikácia 1 x
denne. 1 ml dermálneho roztoku obsahuje 167 mg kyseliny salicylovej a 150 mg kyseliny
mliečnej.

Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu proti všiam (LPF), ktorý vo vlasoch
vytvára pre vši nepriaznivé podmienky a chráni pred opakovanou nákazou až do 72
hodín. Klinicky preukázaná 100% účinnosť. Dermatologicky testovaný, bez silikonóv.
Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Paranit.

Liek na vonkajšie použitie.1

Zdravotnícka pomôcka, pred použitím si prečítajte návod pre používateľa.
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15,45 €

12,60 €
84,00 €/l

Cedralex®

revitalizačný krém na nohy
150 ml

3,40 €

Cedralex® je revitalizačný krém s extraktom
z korzického citróna. Cedralex® ihneď Vaše nohy
odľahčí, osvieži a hydratuje až po dobu 8 hodín.
Cedralex®, pre pocit krásnych ľahkých nôh.
Kozmetický výrobok.

STOP FAJČENIU

NiQuitin Clear 21 mg

2,85 €

7 ks

Skončite s fajčením. Uľaví od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné príznaky. Optimálne
uvoľňovanie nikotínu po dobu 24 hodín. Výhodne tiež ďalšie produkty z radu Niquitin.
Liek obsahuje nikotín. | Liek na transdermálne 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

