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PRVÁ POMOC
PRI CHOROBE
s �odinným lekárnikom

PARTNER

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 tabliet
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké kapsuly. Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov 
a bolestivej menštruácii.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1

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 1.10.2021 do 31.10.2021 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

www.partner.sk

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

NACHLADNUTIE
COLDREX Horúci nápoj Citrón
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. Ku každému COLDREXu okrem Junior a Tablety dostanete COLDREX 
Horúci nápoj Citrón s medom za 0,01€.

Liek na vnútorné použitie.1
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NÁDCHA
MUCONASAL®  plus
10ml
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

KAŠEĽ
Stoptussin, 50ml
+ Calcium chloratum - TEVA, 100ml
Stoptussin. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ 
a uľahčuje vykašliavanie. Akcia platí aj pri kúpe Stoptussin sirup, 180ml.

Lieky na vnútorné použitie.1
Calcium chloratum – TEVA, 100ml obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

PÁLENIE ZÁHY
Helicid 20 mg
14 kapsúl
Účinná pomoc pri pálení záhy-znižuje množstvo kyseliny, ktorá sa tvorí vo Vašom žalúdku. 
Stačí jedna tableta denne.

Liek obsahuje omeprazol. | Liek na vnútorné použitie.1
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1,00 €
BOLESŤ
BRUFEN 400
30 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. 
Výhodne aj BRUFEN® 400 50 tabliet za 4,79 €.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vnútorné použitie.1
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vo vernostnom programe za nákup
          vybraných produktov. 

Získajte 2x viac bodov

Váš �odinný lekárnik
PARTNER vyberá...

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.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
MUDráčik multivitamín želé
2x50 kusov
+ darček Tamagotchi
Vyskúšajte želé v piatich skvelých ovocných príchutiach s obsahom 
vitamínov, minerálnych látok a rastlinných extraktov. Teraz NOVINKA! 
Zvýhodnené dvojbalenie+ darček ZADARMO! 

Výživový doplnok.

KAŠEĽ
ERDOMED® 225mg
20 vreciek
ERDOMED® je osvedčený 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

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE® Mint
20 tvrdých pastiliek
+ k nákupu multifunkčná šatka ZADARMO
TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla! TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni 
bolesť a zápal hrdla. Akcia platí pre všetky druhy TANTUM VERDE pastiliek.

Liek obsahuje benzydamíniumchlorid. | Liek na orofaryngeálne použitie.1

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
180 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 24h pri aplikácii 2x denne ráno a 
večer. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.

Liek obsahuje diklofenak, dietylamínová soľ. | Liek na vonkajšie použitie.1

Vernostný 
program

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

viac
bodov

Vedeli ste že?
Body z vernostného programu 
môžete vymeniť za zľavu na 
vybrané produkty z vernostného 
katalógu PARTNER?
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NÁDCHA
Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia
10ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam.
Dlhodobý účinok až 10 hodín. Akcia platí na všetky druhy Olynth sprejov do nosa.

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid. | Liek na nazálne použitie.1

BOLESŤ A HORÚČKA
ACYLPYRIN 500 mg
10 tabliet
Znižuje horúčku, uľaví od bolesti hlavy, kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach.
Voľnopredajný liek na vnútorné použitie, obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

Liek obsahuje kyselina acetylsalicylová. | Liek na vnútorné použitie.1

www.partner.sk Akcia platí od 1.10.2021 do 31.10.2021 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

BOLESŤ HLAVY
ATARALGIN
325 mg/130 mg/70 mg
50 tabliet
ATARALGIN je liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice. Vďaka unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví 
od bolesti, zníži emočné aj svalové napätie a tým odstráni aj možnú príčinu bolesti.

Liek na vnútorné použitie.1

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.
**Na základe štúdie in-vitro.

Liek na orálne použitie.1

BOLESŤ HRDLA
Strepsils Med a Citrón
24 pastiliek
Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám už po 1 minúte.** Zníženie 
bolesti v hrdle po 5 minútach. Akcia platí na všetky druhy Strepsils pastiliek.
**Na základe štúdie in-vitro.

Liek na perorálne použitie.1

5,15 €
4,45 €

0,70 € 1,20 €

7,80 €
6,60 €

8,35 €
7,20 €

1,15 €

1,50 €
1,25 €

0,25 €

8,55 €
7,25 €

1,30 €
KAŠEĽ
Soledum® 200 mg
gastrorezistentné mäkké tobolky, 20 kapsúl
Lieči zápal priedušiek a prínosových dutín. Rozpúšťa hustý hlien, a tým uľahčuje vykašliavanie. 
Účinná látka z eukalyptu s protizápalovým účinkom.
V akcii aj Soledum® 100 mg gastrorezistentné mäkké tobolky za 5,45 €.

Liek obsahuje cineol. | Liek na vnútorné použitie.1

7,00 €
6,05 €

0,95 €

UĽAHČUJE 
VYKAŠLIAVANIE 
A ZMIERŇUJE KAŠEĽ

SKRACUJE DĹŽKU
TRVANIA CHRÍPKY 
A NACHLADNUTIA

ODSTRAŇUJE 
PRÍZNAKY 
CHRÍPKY 
A NACHLADNUTIA

SKORÉ

UZDRAVENIE!JJ
UZDRAVENIE!
UZDRAVENIE!JJJJJ

Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovenská republika

Tel.:  (+421) 2 33 100 100 
E-mail :  recepcia@sanofi.com

www.sanofi.sk

Akcia platí od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob.
Mucosolvan® pre dospelých, Mucosolvan® Junior a Mucosolvan® Retard sú lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxólium-chlorid. CELASKON® LONG EFFECT je 
liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú. PARALEN® GRIP fi lmom obalené tablety a PARALEN® GRIP chrípka a bolesť sú lieky na vnútorné použitie, na 
symptomatickú liečbu chrípky a nachladnutia. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
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8,90 €
7,25 €

6,35 €
5,15 €

51,50 €/l

9,75 €
7,50 €

6,60 €
5,40 €

6,60 €
5,40 € 5,55 €

4,55 €
45,50 €/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.

KAŠEĽ
TUSSIREX sirup
120 ml
Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. Zmierňuje suchý dráždivý aj 
prieduškový kašeľ. Rýchla úľava. Zľava platí na všetky druhy Tussirex.

Zdravotnícka pomôcka.

NÁDCHA
GripVis 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. 
Akcia platí aj na GripVis sprej do hrdla 20ml za 6,80 €.

Zdravotnícka pomôcka.

BOLESŤ HRDLA
NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg, 24 pastiliek
Uľavuje od bolesti a škrabanie v hrdle, dezinfikuje ústnu dutinu.Pre dospelých a deti od 6 
rokov.  V akcii aj NEO-ANGIN® ČEREŠŇA 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg a NEO-ANGIN® 
ŠALVIA 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky.

Liek na vnútorné použitie.1

7,10 €
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6,10 €
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6,80 €
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PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKAUPCHATÝ NOS

BOJOVNÍCI PROTI PRÍZNAKOM CHRÍPKY 
A PRECHLADNUTIA*

 325 mg/ 20 mg/ 10 mg/50 mg prášok 

.

1,60 €
1,90 € 12,25 €

12,75 €

5,10 €
5,95 € 6,80 €

7,85 €

68,00 €/l

10,00 €
11,60 €

cesty
Dýchacie

Kašeľ
Kaloba kvapky
50 ml
Kaloba je liek na akútne infekcie horných dýchacích 
ciest. Zľava platí na všetky Kaloba produkty.

Liek obsahuje kvapalný extrakt z koreňa muškátu 
Pelargonium sidoides. | Liek na vnútorné použitie.1

Bronchipret sirup
50 ml
Bronchipret sirup je liek používaný na liečbu akútnej 
bronchitídy, kašľa a prechladnutia, charakterizovaných 
zvýšeným zahlienením. Zľava platí aj na Bronchipret 
sirup 100ml za 5,60 € (56,00 €/l).

Liek na vnútorné použitie.1

4,95 €
3,80 €

1,15 €

12,35 €
9,50 €

2,85 €

1,00 €



www.partner.sk Akcia platí od 1.10.2021 do 31.10.2021 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

Lokálna bolesť
6,70 €

5,50 €
55,00 €/kg

6,70 €
5,50 €

55,00 €/kg

9,60 €
7,85 €

78,50 €/kg

1,20 €

1,75 €

Ibalgin® Duo Effect
100 g
Ibalgin® Duo Effect unikátna kombinácia 2 účinných látok potláča bolesť, zmierňuje zápal a 
urýchľuje vstrebávanie modrín.

Liek na vonkajšie použitie.1

Ibalgin® gel & krém
100 g
Ibalgin® gel lieči poranenia šliach, potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. 
Bez parfumácie.

Liek obsahuje ibuprofén. | Liek na vonkajšie použitie.1

ŽILY A HEMOROIDY
Flebaven 500 mg
90 tabliet
Flebaven 500 mg lieči prejavy žilového ochorenia, ako bolesť, opuch a pocit ťažkých nôh, 
či nočné kŕče. Tiež lieči príznaky akútneho hemoroidálneho ochorenia.

Liek obsahuje mikronizovaný diosmín. | Liek na vnútorné použitie.1

OPUCH, ZÁPAL A BOLESŤ
Reparil - Gel N 100 g
100 g
Potláča opuch, zápal. Používa sa pri zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, 
podliatinami, pri kŕčových žilách.
Výhodne aj Reparil® – Gel N, dermálny gél 40 g, za 6,50 €.

Liek na vonkajšie použitie.1

KĹBY, SVALY
KONSKÁ MASŤ S KONOPOU
CHLADIVÁ
250 ml
Bylinný balzam na bolesť kolien, svalov a chrbta. Produkt je vhodný na masáž pri presilenom 
chrbte a kĺboch a pre zmiernenie svalovej únavy pri športe či fyzickej námahe. V akcii aj 
Konská masť s konopou hrejivá za 6,65 €. 

Kozmetický výrobok.

18,20 €
15,70 €

2,50 € 1,50 €2,15 €

a šľachy
Kĺby, väzy

GELACTIV 3-Collagen Forte
60 kapsúl
Akcia 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.

KĹBY, VÄZY A ŠĽACHY
Cemio Kamzík
60 kapsúl
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. Pohodlné dávkovanie 1 kapsula kedykoľvek počas dňa. Dvojmesačná 
zásoba v jednom balení. V akcii aj Cemio Kamzík 60 +30 kapsúl za 15,50 €. 

Výživový doplnok.

18,40 €
15,50 €

15,25 €
13,15 €

2,10 €

2,85 €

11,70 €
9,55 €

95,50 €/kg

8,15 €
6,65 €

26,60 €/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.

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.

- pretože Vaša rodina
si zaslúži to najlepšie

www.mojlivsane.sk

Všetky produkty na:

AKCIA
+

Vyberte si až
zo 14 druhovVyberte si až
zo 14 druhov

IMUNITA
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100+20 tabliet
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. Výhodne tiež balenie 50+10 tabliet za 6,80 €.

Výživový doplnok.

VITAMÍNY
Noventis Rybí olej
30 kapsúl
Rybí olej je prírodný zdroj vitamínov A a D.

Výživový doplnok.

IMUNITA  TRÁVENIE
TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ
+ LACTOBACILY so šípkami
AKCIA 1+1
Hliva v kombinácii s lactobacilmi vo výhodnom akciovom balení 60+60 kapsúl. Hliva 
pochádza od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným obsahom betaglukánov 
118,2mg v 1 kapsule.

Výživový doplnok.

14,15 €
12,30 €

18,70 €
17,00 €

3,95 €
3,20 €

0,75 €1,70 €1,85 €

0,35 €

7,15 €
6,80 €

záhy
Pálenie Trávenie

Talcid®

50 žuvacích tabliet 
Dômyselná pomoc pri pálení záhy!
Rýchlo uľaví od pálenia záhy. Neutralizuje kyselinu 
v žalúdku podľa jej množstva. Chráni žalúdok a jeho 
sliznicu. Má predĺžený účinok.

Liek obsahuje hydrotalcit. | Liek na vnútorné použitie.1

ORENZYM
50 tabliet
Pri poruchách trávenia škrobovín, strukovín, ovocia a 
zeleniny. Každá obalená tableta obsahuje 200 m.j. 
(36,6 mg) liečiva takadiastáza. 

Liek obsahuje takadiastáza. | Liek na vnútorné použitie.1

5,15 €
4,55 €

0,60 €

7,80 €
6,70 €

1,10 €

LMR-CH-20210507-38



www.partner.sk Akcia platí od 1.10.2021 do 31.10.2021 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
TEREZIA RAKYTNÍČEK
multivit.želatínky s rakytníkom 70 kusov
RAKYTNÍČEK želatínky sú unikátne nielen svojou ovocnou chuťou, obsahujú totiž 20 % 
ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom 9 vitamínov.
V akcii aj iné druhy RAKYTNÍČEK.

Výživový doplnok.

1,00 €1,95 €
MOČOVÉ CESTY
Femannose® N -manóza
14 vrecúšok
Prvá pomoc pri zápale močového mechúra! Uľavuje od pocitu pálenia, štípania pri močení. 
Obsahuje prírodnú látku D-manózu. Rozpustné vrecká s jemnou ovocnou príchuťou.

Zdravotnícka pomôcka.

2,00 €

15,15 €
13,15 €

ŠKRIABANIE V HRDLE
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.

10,65 €
8,70 €

7,70 €
6,70 €

11,10 €
9,55 €

1,55 €
MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut FORTE
10 kapsúl
Komplexné zloženie brusníc v kombinácii so zlatobyľou obyčajnou a vitamínom D na 
podporu zdravia močových ciest. Navyše až 2 g D-manózy v Urinal D-manosa FORTE 
s príjemnou malinovou chuťou.
Výhodne aj Urinal Akut FORTE 20 tabliet a Urinal D-manosa Forte 10 vreciek.

Výživové doplnky

ALERGIA NA ROZTOČE
ExAller sprej
150 ml
100 % prírodný, netoxický ExAller® roztok vo forme spreja dokáže vďaka svojmu zloženiu 
pôsobiť na čuchové vnemy roztočov. Bezpečne a účinne odstráni 99 % roztočov domáceho 
prachu z matracov, kobercov či čalúnenia.
V zľave tiež ďalšie produkty ExAller.

Zdravotnícka pomôcka.

5,95 € 1,10 €

INKONTINENCIA
TENA LADY MAXI NIGHT
absorpčné vložky 6 kusov
Inkontinenčné vložky na noc TENA Lady Maxi Night sú špeciálne vyvinuté pre stredný únik 
moču počas spánku.

2,75 €
2,10 €

0,65 €

PROSTATA A POTENCIA
Cemio RED3 silnejšie zloženie
60 kapsúl
Nová generácia v starostlivosti o prostatu, potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule 
denne. Slivka africká a ľan siaty podporujú zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne 
zdravie a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje vitalitu.
V zľave aj Cemio RED3 30 kapsúl za 10,95 €.

Výživový doplnok.

20,00 €
17,00 €

3,00 €
ČAJE
LEROS VOŇAVÁ ZIMA
výber bylinných čajov,
9 druhov po 5 nálevových vrecúšok, 1 set
Leros Voňavá zima výber bylinných čajov.
V akcii viac druhov darčekových balení Leros.

6,95 €
6,00 €

0,95 €

8,00 €
6,90 €

HERPES
Acyclovir krém
5 g
Acyclovir je liek proti vírusom a na lokálnu liečbu infekcií kože vyvolaných vírusom Herpes 
simplex. Tlmí bolesť a svrbenie. Vhodný pre dospelých, tehotné ženy, aj deti.
V zľave aj Acyclovir krém 2g za 5,25 €.

Liek obsahuje aciklovir. | Liek na vonkajšie použitie.1

27,35 €
21,40 €

142,67 €/l




