PRODUKTAI

2

AMBIO Osteo
complex

9

98
€

60 tablečių

-40%

5

99

€

9

-30%

699

€

90 tablečių

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

• Kalcis, magnis, cinkas ir manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę;
• Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą;
• Varis padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę;
• Manganas padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą, normalią kaulų
būklę, normalią raumenų funkciją;

AMBIO
Glucobalance
complex

AMBIO Vitaminų
B kompleksas
Forte

99
€

5

99
€

30 kapsulių

-25%

4

49

€

Subalansuotas B grupės vitaminų kompleksas, kuriame esantys:
• Riboflavinas, tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12 ir biotinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
• Tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12 ir biotinas padeda palaikyti normalią
psichologinę funkciją;
• Riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B12 padeda mažinti
pavargimo jausmą ir nuovargį;

AMBIO Nakvišų
ir agurklių
aliejus

14

98
€

-30%

1049

€

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

• Kompleksinis maisto papildas, kurio sudėtyje yra baltojo šilkmedžio (Morus alba)
vaisių ir ceiloninio cinamono (Cinnamomum zeylanicum) žievės ekstraktų, liuteino,
vitaminų, mineralų bei amino rūgščių.
• Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje bei normalią
maistinių makromedžiagų apykaitą.
• Cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą.

AMBIO Laxative
complex
10 kapsulių

2

99
€

-35%

1

94

€

MAISTO PAPILDAS
Trūkažolės padeda palaikyti normalią kepenų ir žarnyno veiklą. Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią kepenų funkciją ir normalią kepenų ląstelių
būklę. Imbieras padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto funkciją.

MAISTO PAPILDAS

• 250 mg nakvišų aliejaus ir 250 mg agurklių aliejaus vienoje kapsulėje.
• Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

AMBIO
Vitaminas B12
60 tablečių

5

99
€

-35%

3 89

€

MAISTO PAPILDAS
500 µg Vitamino B12
Vitaminas B12:
• padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją.
• padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
• padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.
• atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

3

AMBIO Krilių
aliejus

12

49
€

30 kapsulių

-40%

7

49

€

8

98
€

-30%

6 29

€

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS
500 mg krilių aliejaus vienoje kapsulėje
Sudėtyje yra vėžiagyvių ir gali būti žuvies pėdsakų. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

AMBIO
Una de gato

AMBIO Cranberry
complex

7

99
€

45 tabletės

-35%

5

19

€

• Stambiauogių spanguolių ekstraktas pasižymi didele proantocianidinų koncentracija.
• Ursolia®, pagaminta iš vaistinio šalavijo ekstrakto, pasižyminti didele ursolinės rūgšties koncentracija. Medžiaga yra išgauta, panaudojant vaistinio šalavijo antžeminę dalį.
• Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

AMBIO
Vitaminas C su
citrusinių vaisių
bioflavanoidais

-25%

6

49
€

4 87

€

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

• Gauruotoji unkarija (Una de gato, Cat‘s Claw) padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.

AMBIO Augaliniai
polifenoliai

22

48
€

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

• Brokolių, žaliosios arbatos, granatų ir ciberžolės ekstraktai.

-30%

15

74

€

• Vitaminas C padeda palaikyti normalią: imuninės sistemos veiklą; energijos apykaitą; nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
• Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

AMBIO Reishi
90 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

18

98
€

-35%

1234

€

• Vitaminas C ir tikrinių blizgučių (Reishi grybų) ekstraktas padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos veiklą.

4

SUPER PASIŪLYMAI
VENŲ NEPAKANKAMUMUI
GYDYTI IR SIMPTOMAMS
LENGVINTI

nuo

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

399

TROXEVASIN

249

NEOCITRAMONAS 20 tablečių

2 %, 40 g gelis 399 €
2 %, 100 g gelis 999 €
300 mg, 50 kapsulių 1199 €
300 mg, 100 kapsulių 1999 €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

NEDELSK! TEGUL KOJOS TAMPA LENGVOS IR SVEIKOS.

Vienoje tabletėje yra 240 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 30 mg kofeino. Vaistas vartojamas trumpalaikio lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. Tabletes reikia vartoti nekramtant, užgeriant ne mažesniu kaip 250
ml vandens kiekiu. Didžiausia paros dozė – 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas ir ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos:
alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, esanti ar buvusi virškinamojo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto,
buvusi astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas, ligos, kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė
metotreksato savaitės dozė, sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki didelio kraujo spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas, baimė, sujaudinimas ar panašūs simptomai. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku,
jeigu sergama podagra, bronchų astma, kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, yra sustiprėjusi skydliaukės veikla ar sergama cukriniu
diabetu, yra virškinimo trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo,
planuojama chirurginė operacija, pacientas yra jaunesnis kaip 16 metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas, planuojama pastoti,
pakinta šlapimo kiekis, atsiranda patinimų ar skausmas juosmens srityje, pagelsta oda ar akys, patamsėja šlapimas, atsiranda bendras silpnumas,
yra nerimo sutrikimas, panikos sutrikimas ar nemiga. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai
vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti
su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų
kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta
jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. 2020-07-29 NEO-LT2007-30

SAUSOMS AKIMS

KOJŲ VENOMS

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: veiklioji medžiaga yra trokserutinas. Kiekvienoje „Troxevasin“ kietojoje kapsulėje yra 300 mg trokserutino. Viename grame
gelio yra 20 mg trokserutino. Indikacijos: lėtinio venų nepakankamumo simptomų, pavyzdžiui, kojų skausmo, sunkumo, patinimo lengvinimas. Vartojimo
būdas ir dozavimas: „Troxevasin“ kapsulės – suaugusiems pacientams rekomenduojama pradinė dozė yra 1 kapsulė 2 kartus per parą (600 mg) tolygiais intervalais.
Šia doze gydoma tol, kol išnyksta simptomai ir tinimas, paprastai 2 savaites. Palaikomoji dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2–4 savaites. Maksimali paros dozė yra 1500 mg.
Kapsules reiktų vartoti valgio metu. „Troxevasin“ gelis – suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu gelio kiekiu ir švelniai masažuoti
tol, kol vaistinis preparatas visiškai įsigers į odą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Spec. įspėjimai: „Troxevasin“ kapsulių
reikia atsargiai skirti sunkiu kepenų nepakankamumu ar tulžies apytakos sutrikimu sergantiems pacientams. Šis vaistas neefektyvus, jei tinimą sukelia kepenų, inkstų ar
širdies-kraujagyslių sistemos ligos. Vaikams iki 18 metų „Troxevasin“ vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kapsulių negalima
vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nėštumo metu „Troxevasin“ kapsulių
vartoti nerekomenduojama, žindymą gydymo metu reikia nutraukti. „Troxevasin“ gelio galima vartoti tik ant nepažeistos odos. Juo negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės,
pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Vartojant lokaliai gali dirginti, sukelti odos reakcijų. Nėštumo metu gelio reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto
parengimo data: 2018-08-19.

-30%

1399

ARTELAC®

ARTELAC® SPLASH, 10 ml 1282 897 €
ARTELAC® REBALANCE, 10 ml 1282 897 €
ARTELAC® TRIPLE ACTION, 10 ml 1332 932 €
ARTELAC® NIGHTTIME GEL, 10 g 927 648 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
„Artelac® Splash“ – pasirenkamiausias mūsų produktas su hialuronu, skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Rebalance“ užtikrina maksimaliai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui.
Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildo ašarų plėvelę puoselėjančiais jonais, vitaminu B12, bei sureguliuoja osmosinį
akies paviršiaus balansą ir taip padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą.
„Artelac® Triple Action“ – pažangiausias tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir intensyviai drėkindamas
akimirksniu ir ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras,
lipidinis komponentas) atkuria visus tris ašarų plėvelės sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Nighttime Gel“ atkuria ašarų plėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia
didesnis ir nuolatinis akių sausumas. ART-LT2006-22.
„ARTELAC®“ – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.

nuo

299

VELIOS 1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių

PATOGI DOZĖ.
TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. Indikacijos: suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptomų (kojų sunkumo, kojų skausmo, naktinio kojų mėšlungio) lengvinimas. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus
simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptominiam gydymui 1 tabletė per
parą valgio metu. Paūmėjus hemorojui, pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai tablečių „VELIOS“ medžiagai. Spec. įspėjimai: paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia
prisiminti, kad „VELIOS“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti proktologinį tyrimą ir parinkti
tinkamą gydymą. „VELIOS“ gydomąjį poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių
kojinių nešiojimas. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas
laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „VELIOS“ sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių
reakcijų. Teksto parengimo data 2020 06 10. VEL-LT2006-20

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

499

SUPER PASIŪLYMAI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

nuo

299

DOLMEN 25 mg, 10 tablečių 299 €
DOLMEN 25 mg, 10 paketėlių 399 €
DOLMEN 25 mg, geriamasis tirpalas, 10 paketėlių 449 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga. Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plėvele dengtoje tabletėje arba granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. Vaisto forma. Plėvele dengtos tabletės arba granulės geriamajam tirpalui. Pakuotė. Po 10 tablečių arba po 10 paketėlių granulių. Indikacijos. „Dolmen“
vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Dozavimas. Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę arba paketėlį 1–3 kartus per dieną
kas 8 valandos. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės arba paketėliai. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne
daugiau kaip 2 tablete arba paketėlius per parą. Vartojimo būdas. Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsdami.
Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15–30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus
vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4–6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas
deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fibratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa,
buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinimo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus
inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. Įspėjimai. Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus
ligoniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sistemine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis,
sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju, jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo
depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.
Sudėtyje yra 2,40–2,44 g sacharozės vienoje dozėje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti,
kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti
su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.
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99

LENOSTELLA 1,5 mg tabletė

NUO RĖMENS

299

IPRAALOX 20MG 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Lenostella“ tabletėje yra 1,5 mg levonorgestrelio. Indikacijos: skubioji kontracepcija, praėjus
ne daugiau kaip 72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. Vartojimo būdas ir dozavimas: vieną tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau,
geriausia per 12 valandų ir ne vėliau kaip per 72 valandas po nesaugių lytinių santykių. Kontraindikacijos: alergija levonorgestreliui arba
bet kuriai šio vaisto pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: „Lenostella“ netinka vartoti kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. Jei 4 savaičių
laikotarpiu buvo vartojami vaistai nuo epilepsijos, tuberkuliozės, ŽIV, grybelių sukeltų ligų arba žoliniai preparatai, kurių sudėtyje yra jonažolės, „Lenostella“ poveikis gali susilpnėti. Tokiu atveju vartotinos 2 „Lenostella“ tabletės. Vaisto nepatartina vartoti sergant plonosios žarnos
liga, sunkiu kepenų sutrikimu, patyrus negimdinį nėštumą, sirgus salpingitu.
„Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.
com. BS2011050417. Teksto parengimo data: 2020 11 05.

SOS TABLETĖ – PADEDA IŠVENGTI NĖŠTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 tabletėje yra 20 mg pantoprazolo. Indikacijos: trumpalaikis suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgštinio turinio regurgitacijos) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 tabletę per parą. Tabletės negalima kramtyti ar traiškyti, ją reikia
nuryti visą, užsigeriant skysčiu, valandą prieš valgį. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali reikėti vartoti 2–3 dienas iš eilės. Vaisto vartojimą nutraukite tada,
kai simptomai visiškai išnyks. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai, pakeistiems benzimidazolams, lecitinui (išgauto iš sojų aliejaus) arba bet kuriai
pagalbinei medžiagai; negalima vartoti kartu su atazanaviru (skirtu ŽIV infekcijai gydyti). Specialūs įspėjimai: vaisto vartoti negalima, jei pacientas alergiškas
žemės riešutams arba sojai, jam nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas; nėštumo ir žindymo laikotarpiu; nerekomenduojama vartoti
vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Šalutinis poveikis: dažnai pasireiškia gerybiniai skrandžio polipai. Teksto parengimo data: 2018 m. lapkričio
mėn. Reklaminio teksto parengimo data: 11/2020.
MAT-LT-2000334 V 1.0

PADĖS ĮVEIKTI RĖMENĮ!

1

99

SVORIUI MAŽINTI

1999

ORLISTAT POLPHARMA 60mg 42 kietosios kapsulės
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

PANZYNORM 20 000 V skrandyje neirios kietosios kapsulės, 10 tablečių
VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos: lipazė 20000 V, amilazė 12000 V, proteazė 900 V. Panzynorm vartojamas ilgalaikio kasos nepakankamumo, kurio metu
sutrinka jos sekreto išskyrimas į virškinimo traktą, gydymui. Vartoti po 1 tabletę pagrindinių valgių metu užgeriant dideliu kiekiu skysčio. Tabletę
reikėtų nuryti nepažeistą, jos negalima kramtyti arba smulkinti. Kontraindikacijos: paūmėjęs pankreatitas, alergija bet kuriai sudedamajai vaisto
medžiagai. Vaisto nereikėtų vartoti jaunesniems nei 15 m. vaikams. Kartu vartojami vaistai, blokuojantys H2 receptorius arba slopinantys protonų
siurblį, gali padidinti kasos fermentų veiksmingumą.

PUIKUS SPRENDIMAS GERAM VIRŠKINIMUI!

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. Indikacijos: Orlistat Polpharma yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥28 kg/
m2) suaugusiems žmonėms svoriui mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloringumo ir sumažinto riebalų kiekio
dietos. Dozavimas: rekomenduojama Orlistat Polpharma dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne
daugiau kaip tris 60 mg kapsules. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais
antikoaguliantais. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas
kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali
sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją . Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukriniu diabetu sergantys asmenys, prieš
pradėdami gydymą Orlistat Polpharma turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys Orlistat Polpharma kartu su vaistiniais preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amjodaroną, levotiroksiną vartojantys pacientai, prieš
pradėdami gydymą Orlistat Polpharma, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams,
vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali
nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis,
epilepsija prieš pradėdami gydymą Orlistat Polpharma, turi pasitarti su gydytoju. Teksto paruošimo data: 2018-04.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.
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ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI

499

THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 249 €
THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 299 €
THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 349 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: acetilsalicilo rūgštis.
Terapinės indikacijos: miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų
nuosrūvio operacijos. Antrinė praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika.
Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirią tabletę reikia nuryti nesukramtytą, užsigeriant pakankamu
skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgymų tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis Thrombo ASS skrandyje neirios
tabletės negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plėvelė. Norint, kad tiktų individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg).
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa;
polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai
ir paaugliai iki 16 metų.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant
kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje
duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją
10 dienų acetilsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas Lapp laktazės
stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Pakuotė. 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių.
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.
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RECREOL® 50 mg/g, kremas, 50 g; tepalas, 50 g
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dekspantenolio. Indikacijos: paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai
ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandančio dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių)
pagalbinis gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas: vartoti išoriškai. Įprastinis dozavimas yra vieną ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepti
pažeistą odą. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikia vengti atsitiktinio dekspantenolio kontakto su akimis.
Teksto peržiūros data: 2017-04-24
Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas. AB GRINDEKS filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius.
Reklamos teksto parengimo data. 2019-03-25.

EFEKTYVUS GYDYMAS IR RŪPESTINGA ODOS PRIEŽIŪRA!

NUO ALERGIJOS

299

IBUPROFEN LANNACHER 400 mg plėvele dengtos tabletės, 10 tablečių

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos: „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą
ir karščiavimą, vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinti.
Dozavimas ir vartojimo būdas: tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavalgius, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiesiems ir
vyresniems kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno
(3 plėvele dengtų tablečių). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio
jautrumo reakcijų, vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kt. Sisteminė raudonoji
vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių,
smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma
ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas. Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus
virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisingumą. Negalima vartoti
pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė: 10
plėvele dengtų tablečių. Farmakoterapinė grupė: nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. ATC kodas: M01AE01. Rinkodaros teisės turėtojas ir
gamintojas: „Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Paskutinė teksto peržiūros data: 2021-04-22.

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

RANDŲ PROFILAKTIKAI
IR PRIEŽIŪRAI
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CETIRIZIN ACTAVIS 10 mg, 10 dengtųjų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Indikacijos: vartojama sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams (nosies ir akių) bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m. – 10 mg (1 tabletė) 1 kartą per parą. 6–12 m. vaikams vartoti po 0,5 tabletės 2 kartus per parą.
Tabletes reikia nuryti, užsigeriant stikline skysčio. Kontraindikacijos: „Cetirizin Actavis“ vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija)
cetirizino dihidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaistinio preparato medžiagai bei pacientams, kuriems smarkiai sutrikusi inkstų funkcija.
Specialūs įspėjimai: cetirizinas gali didinti šlapimo susilaikymo riziką. Vaistą atsargiai turėtų vartoti sergantieji epilepsija ir pacientai, kuriems yra
traukulių pavojus. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. „Cetirizin Actavis“ negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas
retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu šio vaistinio
preparato vartoti atsargiai. Teksto parengimo data 2020-12-04.

NUO ALERGIJOS

499

DERMATIX® ULTRA

DERMATIX® ULTRA, gelis, 6 g 1799 €
DERMATIX® ULTRA, gelis, 15 g 3399 €
MEDICINOS PRIEMONĖS

Vietinio vartojimo silikono gelis šviežiai užgijusių žaizdų randų susiformavimo profilaktikai ir apsaugai nuo iškilių, matomų randų atsiradimo.
„Dermatix® Ultra“ yra vietiškai naudojamas skaidrus silikono gelis. Jis greitai išdžiūva ir padeda išlaikyti odos drėgmės balansą, skirtas odos
randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, nudegimų bei kitų sužalojimų, prižiūrėti. Gelis „Dermatix® Ultra“ lygina, minkština ir mažina
randus, naikina niežulį ir diskomforto jausmą rando vietoje, taip pat sumažina dėl randų atsiradusius odos spalvos nelygumus.
Gelis „Dermatix® Ultra“ naudojamas keloidiniams ir hipertrofiniams randams (susiformavusiems po bendrųjų chirurginių procedūrų, trauminių
žaizdų ar nudegimų) gydyti ir jų profilaktikai, kai žaizda bei odos paviršius jau sugijo. Jis taip pat gali būti vartojamas, esant raudonos spalvos
randams, kurie greitai gyja; dažniausiai žaizdoms, kurios užgijo prieš dvejus metus.
Naudokite dukart per dieną: vieną kartą ryte ir vieną vakare ne trumpiau kaip 2 mėnesius. Didelius randus gali tekti gydyti ilgiau. Geliui „Dermatix®
Ultra“ išdžiūvus, galima naudoti kosmetiką. „Dermatix® Ultra“ taip pat tinka naudoti ir vaikams.
Kada negalima vartoti gelio „Dermatix® Ultra“?

• „Dermatix® Ultra“ negalima naudoti ant atvirų ar šviežių žaizdų.
• „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant gleivinių arba arti prie akių.
• „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant kitų odą gydančių priemonių nepasitarus su gydytoju.

Koks galimas gelio „Dermatix® Ultra“ šalutinis poveikis?
Retais atvejais gelis gali sukelti odos paraudimą, skausmą ar sudirginimą. Jei rūpinatės dėl šių ar kitų šalutinių reiškinių, pasitarkite apie tai su
gydytoju arba vaistininku. Daugiau apie gelį „Dermatix® Ultra“ galite sužinoti iš vaistininko arba gydytojo. Reklamos teksto data 2018-05-15.
MYL-LT-18-25

FENKAROL 25 mg, 20 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma. Fenkarol 25 mg tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 25
mg kvifenadino hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Simptominis alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio
gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Vartoti per burną. Fenkarol tabletės yra geriamos iš karto po valgio. Suaugusiesiems žmonėms. Dozė yra 25-50
mg (1-2 tabletės) 2–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė yra 200 mg. Gydoma 10 – 20 parų. Prireikus gydymo kursą galima pakartoti. Jeigu per 3 dienas
Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Vaikams ir paaugliams. Vyresniems negu 12 metų vaikams dozė yra 25 mg (1 tabletė) 2 – 3
kartus per dieną. Gydoma 10 – 15 parų. Prireikus gydymo kursą galima pakartoti. Fenkarol netinka vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas kvifenadino hidrochloridui ar preparate esančioms pagalbinėms medžiagoms. Pirmasis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir
atsargumo priemonės. Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams, sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų
ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti jeigu, nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės
ir izomaltazės stygius. Pirmąjį nėštumo trimestrą kvifenadino vartoti draudžiama. Antruoju ir trečiuoju nėštumo trimestrais kvifenadino vartoti nerekomenduojama. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis
poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el.
paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Reklamos teksto parengimo data: 2020 sausio mėn. 06 d.

SUPER PASIŪLYMAI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.
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KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI,
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TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių.
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veiklioji medžiaga, stiprumas: Vienoje tabletėje yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. Indikacijos: tinka šieno slogos ar kitokios alerginės
rinopatijos, įvairių priežasčių sukeltos dilgėlinės, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežulio, niežėjimą sukeliančios dermatozės, vabzdžių įgėlimo ir įkandimo gydymui.
Vartojimas: Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams du kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę (1 mg). 6 – 12 metų vaikams reikia gerti prieš
pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) arba vieną (1 mg) Tavegyl tabletę. 3-6 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg)
Tavegyl tabletės. Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: padidėjęs jautrumas klemastinui,
kitokiems antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis negu 3 metų vaikas. atsargiai vartoti turi
pacientai, sergantys: uždaro kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaiko šlapimas, bei
šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Tavegyl tablečių sudėtyje yra laktozės. Tavegyl negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas – galaktozės netoleravimas, visiškas
laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinį preparatą reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams.
Pakuotės lapelio peržiūros data: 2021-01-29. Reklamos teksto parengimo data: 2021 03 18.

OMRON

Hipertenzija ir prieširdžių virpėjimas (AFib) yra du pagrindiniai insulto rizikos veiksniai. Matuokite kraujospūdį kasdien. Jau 80 metų Omron yra
naujausių technologijų lyderis. Su žingsniamačiu WSIII: atsikratykite nereikalingo svorio, skatinkite medžiagų apykaitą, sutvirtinkite raumenis.
Džiaukitės ir išlikite jauni! Naujiena Lietuvoje „Omron“ bekontaktis termometras GT720. Saugus, patogus ir greitas matavimas. Ypač patogu
tėvams, auginantiems mažus vaikus. Gydyti inhaliacijomis – puikus pasirinkimas visai šeimai! Dažnas kosulys, švokštimas, dusulys, skausmas
krūtinėje, laringitas, astma ar tiesiog peršalimas... „Omron“ inhaliatoriai padės sušvelninti šiuos simptomus. Jie veikia tyliai, labai smulkios dalelės,
greitas vaistų išpurškimas.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

SEPTABENE, 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą.
Kietosios pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų
dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo.
Dozavimas: suaugusiesiems rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo
priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su
gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų
pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį.

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

NIEŽĖJIMUI IR
SKAUSMUI MALŠINTI

Vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. „Canifug Cremolum“ vartojamas mieliagrybių (dažniausiai balkšvagrybių) sukeltam makšties uždegimui gydyti. Ligai pasireiškus pirmą
kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per pastaruosius 12 mėnesių, vaisto galima vartoti tik gydytojui nurodžius ir jam prižiūrint. Dozavimas. Jeigu nenurodoma
kitaip, 1 „Canifug Cremolum“ ovulę (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkiškite kuo giliau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti
vaikams, nes klinikinės patirties nepakanka bendroms dozavimo rekomendacijoms šiai amžiaus grupei nustatyti. Senyvoms pacientėms dozės koreguoti nereikia. Dažniausiai
pakanka 3 dienų gydymo šiuo vaistiniu preparatu kurso. Prireikus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. Vartojimo metodas. „Canifug Cremolum“ – tai
ovulė, skirta vartoti į makštį. Geriausia „Canifug Cremolum“ įkišti vakare, gulint ant nugaros šiek tiek sulenktomis kojomis. Norėdami išimti ovulę iš pakuotės, nuplėškite
plėvelę traukdami ją žemyn; naudokite atidarymą palengvinantį įtaisą – V formos plėvelės įpjovą. Po to galima ovulę išstumti. Norint išvengti riebalų dėmių susidarymo ant
drabužių, ovulių vartojimo metu į kelnaites reikia įsidėti įklotą. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialių atsargumo
priemonių reikia: jei esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti; jeigu vartojami dezodorantai ar intymiosios higienos priemonės; juos galima
naudoti tik pasitarus su gydytoju, nes gali sumažėti „Canifug Cremolum“ veiksmingumas; jeigu yra paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, išskyros iš makšties ir skausmingas
makšties uždegimas, tai taip pat gali būti sukelta veiksnių, kurių „Canifug Cremolum“ neveikia. Tik gydytojas gali nustatyti teisingą diagnozę; kai tuo pačiu metu vartojate
„Canifug Cremolum“ ir latekso produktus (pvz., prezervatyvus, diafragmas), nes dėl sudėtyje esančių pagalbinių medžiagų (ypač stearatų) gali būti sumažintas šių produktų
veiksmingumas ir jie tampa mažiau patikimi. Įspėjimai. Geriausia gydytis ne mėnesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią. Gydyti mėnesinių metu galima
tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Dėl to kreipkitės į gydytoją. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu Jums kartu nustatyta lytinių lūpų ir aplinkinių
sričių grybelių sukelta infekcija, ir (arba) jeigu Jūsų partneriui nustatyta varpos galvutės arba apyvarpės grybelinė infekcija, reikia papildomai vartoti vietinį gydymą. Siekiant
išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti partnerį. Reklamos teksto parengimo data 2020 03 12.
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ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

PSILO-BALSAM 1 % gelis, 20 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Diphenhydramini Hydrochloridum. Vietinio poveikio vaistas nuo alergijos. Indikacijos: tai puiki priemonė, kai reikia slopinti odos niežėjimą
ir malšinti skausmą esant pirmo laipsnio nudegimams, vabzdžių įgėlimams, dilgėlinei ar kitiems nedideliems odos pažeidimams. Vartojimas:
suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams tepti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti 3–6 kartus per parą. Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: gelio naudoti negalima, jeigu yra alergija difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gelio negalima
tepti ant atvirų žaizdų ar gleivinių. Vengti patekimo į akis. Jei patepus gelio ėmė perštėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Teksto
parengimo data 2020-06-09

ADOBIL 500 MG/150 MG 10 plėvele dengtų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 500 mg paracetamolio ir 150 mg ibuprofeno.
Terapinė indikacija: Silpno ar vidutinio skausmo trumpalaikiam simptominiam malšinimui.
Dozavimas ir vartojimo būdas: Šio vaisto negalima vartoti vaikams iki 18 metų. Suaugusiesiems įprastinė dozė yra 1
tab. arba 2 tab. kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tab. per 24 val.
Vaistą rekomenduojama užgerti pilna stikline vandens.
Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: Vaisto vartoti negalima jei yra alergija veikliosioms ar pagalbinėms
medžiagoms, buvo kraujavimas virškinimo trakte ar susijęs su NVNU vartojimu, sergate ar sirgote peptine opa, vartojate
daug alkoholio, sergate sunkiu širdies ar kepenų ar inkstų nepakankamumu, organizme vyksta kraujavimas, sutrikusi
kraujo gamyba, pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kito NVNU, buvo pasireiškusi astma, dilgėlinė arba alerginė
reakcija, paskutinis nėštumo trimestras ir jaunesniems kaip 18 metų pacientams. Vaistas didelėmis dozėmis gali
truputi padidinti miokardo infarkto ir insulto riziką. Atsargiai skirti jei yra kardiovaskulinės rizikos faktorių. Nutraukite
vaisto vartojimą, jei pasireikštų sunkios odos reakcijos, tokios kaip odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas, pūslės ar kiti
alergijos požymiai. Vaisto vartojimas gali paslėpti infekcijos požymius. Kad neperdozuoti vaisto, patikrinkite, ar kitų
vartojamų vaistų sudėtyje nėra paracetamolio. Ilgai vartojant gali pasireikšti tam tikras galvos skausmas. Gali išsikreipti
šlapimo tyrimas naudojant 5HIAA duomenis.
Teksto parengimo data 2021 05 19. PM-LT-2021-5-994

„Aciclovir Actavis“ 5 % kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. Terapinės indikacijos. Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydymas. Dozavimas ir
vartojimo metodas. Suaugusiesiems „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 4 valandas; naktį daroma pertrauka.
Gydoma 4 paras. Jei per šį laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama
kreiptis į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. Kontraindikacijos:
„Aciclovir Actavis“ 5 % kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“
5 % kremo pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremu nerekomenduojama tepti gleivinės,
pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų kremo. Jeigu
jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. jūsų organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs); tokiu atveju dėl bet kokios infekcijos gydymo
reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti gydymo geriamuoju acikloviru galimybę. Pagalbinės medžiagos cetostearilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir
propilenglikolis gali sukelti vietinių odos reakcijų. Teksto peržiūros data 2020-02-08.

Lioton 1000

(heparino natrio druska)

MAZGINIAM VENŲ IŠSIPLĖTIMUI IR JO
SUKELIAMOMS KOMPLIKACIJOMS GYDYTI

DĖL OPTIMALIOS HEPARINO KONCENTRACIJOS LIOTON 1000 SUTEIKIA
SIMPTOMŲ PALENGVĖJIMĄ, SUMAŽINA PATINIMĄ, GRĄŽINA KOMFORTĄ.

MAŽINA DĖL SĄNARIŲ IR RAUMENŲ TRAUMŲ, SAUSGYSLIŲ PATEMPIMO
ATSIRANDANTĮ PATINIMĄ IR KRAUJOSRUVAS.

LT_Lio_03_2021_V1_press

SUTEIKIA MALONŲ VĖSINIMO POJŪTĮ.

Lioton 1000 TV/g gelis. Heparino natrio druska. Nereceptinis vaistinis preparatas. Terapinės indikacijos. Lioton vartojamas: mazginiam venų išsiplėtimui ir jo sukeliamoms komplikacijoms (kraujo krešulių susidarymui
pažeistose venose esant jų sienelių uždegimui arba be jo, uždegimui šalia venų esančiuose audiniuose bei opoms, susidariusioms odoje virš išsiplėtusių venų) gydyti; pažeistų venų sienelių uždegimui, pasireiškusiam po chiruginių
operacijų, gydyti; dėl venų operacijos atsiradusiems simptomams slopinti (pvz., mėlynėms, patinimui); dėl sąnarių ir raumenų traumų, sausgyslių patempimo atsirandančiam patinimui ir kraujosruvoms mažinti. Vartojimo
būdas: gelis tepamas ant odos pažeistoje vietoje ir švelniai įtrinamas 1–3 kartus per parą. Iš tūbelės patartina išspausti 3–10 cm gelio. Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, reikia kreiptis į gydytoją. Kontraindikacijos.
Lioton vartoti negalima: jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) heparinui arba bet kuriai pagalbinei Lioton medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu padidėjusi kraujosruvų tikimybė, gydymas Lioton
turi būti atidžiai įvertintas gydytojo; jeigu panaudojus Lioton atsiranda alergijos (padidėjusio jautrumo) požymių ir simptomų, vartojimą reikia nutraukti nedelsiant; jeigu yra atvirų žaizdų, iš odos kraujuoja arba yra odos infekcijos
požymių plote, kurį reikia gydyti, Lioton vartoti negalima; nevartoti srityse, nepadengtose oda (pvz., lyties organų, burnos ertmės gleivinės). Atstovas Lietuvoje. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius
LT-03163. Tel. +370 5 269 19 47, el. paštas LT@berlin-chemie.com
Reklama paruošta 2021 m. gegužės mėn.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas
gali pakenkti jūsų sveikatai.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM
el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

www.lioton.lt

VIRŠKINIMO SISTEMAI
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Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO
RŪGŠTINGUMO
RENNIE 680 mg/80mg,
24 kramtomosios tabletės
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

-50%

3496

98

AMBIO LACTO-BIFIDOBAKTERIJŲ
KOMPLEKSAS

16 šokoladinių tablečių
MAISTO PAPILDAS

Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje tabletėje yra 680 mg
kalcio karbonato ir 80 mg sunkiojo magnio subkarbonato. Indikacija:
rūgštinės dispepsijos sukeliamų negalavimų – rėmens, skrandžio
pilnumo arba sunkumo jausmo, virškinimo sutrikimo, rūgštaus skysčio
atpylimo į burnos ertmę, pilvo pūtimo, skrandžio skausmo sumažinimas.
Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 metų:
sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, praėjus vienai valandai po
kiekvieno valgio, prieš miegą ir kai pasireiškia rėmuo ar skausmas.
Negalima vartoti daugiau kaip 11 tablečių per 24 valandas. Negalima
nepertraukiamai vartoti ilgiau kaip 2 savaites. Specialūs įspėjimai:
vaistinį preparatą reikia vengti vartoti ilgai. Nerekomenduojama
vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Rennie nėštumo ir žindymo
laikotarpiu vartoti laikantis rekomendacijų galima, bet reikia vengti
ilgalaikio vartojimo. Vaistas neturi būti vartojamas su dideliu kiekiu pieno
ar jo produktais. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms medžiagoms
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunkus inkstų nepakankamumas
arba inkstų akmenligė; padidėjęs kalcio kiekis kraujyje arba sumažėjęs
fosfatų kiekis kraujyje. Reklamos teksto parengimo data: 2021-05. LMRCH-20210521-21. Informacija sutrumpinta.
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ACIDOLAC®
MAISTO PAPILDAI

ir nvaistine.lt

PROBIOTIKAI LACTOBEX®

iki

-50%

MAISTO PAPILDAI

Gerosios bakterijos apsaugotos dvigubu apvalkalu DUOLAC®, todėl į žarnyną patenka stiprios ir gyvybingos. Vartojimas: tik 1 kartą per parą.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1 +1

Acidolac® sudėtyje yra liofilizuotų pieno rūgšties bakterijų padermės Lactobacillus
rhamnosus GG ir prebiotikų fruktooligosacharidų (FOS). Vartojimas: vyresniems nei 3
metų vaikams ir suaugusiesiems: 1-2 pakeliai per parą. Be karvės pieno baltymo, laktozės,
gluteno ir sacharozės.
Acidolac®Junior balto šokolado skonio meškiuko formos tabletės – produktas,
sujungiantis probiotinių bakterijų Lactobacillus acidophilus ir Bifidobacterium lactis padermes
ir fruktooligosacharidus (FOS). Vartojimas: vyresniems kaip 3 metų amžiaus vaikams ir
suaugusiems vartoti po 1 tabletę du kartus per parą. Be sacharozės, glitimo.
Acidolac®Junior braškių skonio meškiuko formos tabletės. Jo sudėtyje papildomai
yra vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

LEPICOL
MAISTO PAPILDAI

„Lepicol“ – unikalus balkšvųjų gysločių luobelių, pieno rūgšties
bakterijų ir inulino kompleksas. Švelnaus poveikio balkšvųjų
gysločių luobelės ypač naudingos esant vidurių užkietėjimui.
Sudėtyje yra 5 rūšių bakterijų kultūrų (bifidobakterijos ir
laktobacilos), kurių natūraliai yra sveiko žmogaus virškinimo
sistemoje.
„Lepicol Plus“ – papildytas augalinės kilmės fermentais iš
imbierų šaknų, pipirmėčių lapų ir pankolių sėklų, skirtas
normaliai virškinimo funkcijai palaikyti.
„Lepicol Lighter“: natūralios kilmės medžiagų kompleksas svoriui
mažinti.

ir nvaistine.lt

-30%

3494
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VITADAY KOMPLEKSAS KEPENIMS 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-20%

GERA JAUSTIS LENGVAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

KELIAUJANT

SORBEX® 396MG, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-30%

34
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1 kapsulėje – net 300 mg aktyvintosios anglies.
Padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius**.
Aktyvintoji anglis „Sorbex®“ išgaunama iš kokosų riešutų kevalų.
Rekomenduojama paros norma – 1–3 kapsulės.
** Teigiamas poveikis dujų kaupimuisi pasireiškia tada, kai 1 g aktyvintosios anglies
suvartojama ne mažiau kaip 30 min. prieš valgį ir 1 g aktyvintosios anglies – iškart po
valgio.

-30%

34
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AMARIN 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

AMARIN sudėtyje yra imbiero ir vitamino B6.

VAŽIUOJANT, SKRENDANT, PLAUKIANT.

KAULAMS, SĄNARIAMS

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

SĄNARIAMS

VERSAN

MAISTO PAPILDAI

AMBIO VITAMINAS D3 4000 IU

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-20%

111459

49

Vitaminas D padeda palaikyti:
• normalią imuninės sistemos veiklą;
• normalią kaulų bei dantų būklę;
• normalią raumenų funkciją;
• normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą;
• normalią kalcio koncentraciją kraujyje;
Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi
procese.

ir nvaistine.lt

iki

-40%

„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklandžiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius reikalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu,
chondroitinu, vitaminais C ir D3.
„Versan HydroCollagen“ – geriamas skystas hidrolizuotas kolagenas
sąnariams, raumenims, kaulams, praturtintas magniu, padedančiu palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią kaulų būklę, bei vitaminu
C, padedančiu palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai
kremzlių ir kaulų funkcijai, susidarymą.
„Versan“ kapsulės – speciali formulė sąnariams, kurios sudėtyje yra:
patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio hialurono
rūgšties, chondroitino, kitų proteoglikanų; vitamino C, padedančio palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai,
susidarymą.
„Versan Osteo“ tabletės – patobulinta formulė sąnariams, kurios
sudėtyje yra: dar daugiau patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno,
sudėtyje turinčio hialurono rūgšties, chondroitino, kitų proteoglikanų;
patentuotų pieno baltymų; vitamino C, padedančio palaikyti normalų
kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai, susidarymą.

„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ
SĄNARIAMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

RAIŠČIAMS,
SAUSGYSLĖMS,
FASCIJOMS
CIGNON® 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

GLIUKOZAMINAS PLIUS
KOLAGENAS, CHONDROITINAS,
MSM 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-40%

923
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SĄNARIAMS, KAULAMS,
KREMZLĖMS

Tai 6 aktyvių medžiagų kompleksas, kurį sudaro:
Gliukozaminas – natūralus angliavandenių ir baltymų junginys (aminopolisacharidas), yra beveik visų žmogaus organizmo audinių sudedamoji dalis, o
daugiausia jo aptinkama kremzlėse. Chondroitinas – natūraliai mūsų organizme randama medžiaga, viena iš pagrindinių sudedamųjų kremzlės ir sausgyslių medžiagų. Kolagenas yra siūlo pavidalo baltymas, vienas svarbiausių
atraminių tarpląstelinės medžiagos baltymų jungiamuosiuose audiniuose ir
epitelinio audinio pamatinėje membranoje.
MSM – biologiškai aktyvi medžiaga, dalyvaujanti daugelyje organizme
vykstančių biocheminių reakcijų. Preparato sudėtyje yra imbiero bei bioflavanoidų komplekso.

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1 +1

Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio
dariniai: raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir
garantuoja judesio tikslumą; sausgyslėmis raumenys jungiasi prie
kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys; fascijos lyg tinklas apsupa ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius,
sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant
judesius. Nuolat pasikartojantys arba netikėti, staigūs judesiai, didesnės, intensyvesnės raumenų apkrovos gali paveikti raiščius, sausgysles,
fascijas. Todėl rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo ir poilsio
režimą, taikyti optimalius fizinius krūvius ir aprūpinti raiščius, sausgysles,
fascijas reikiamomis maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidrolizuotu kolagenu, vitaminu C, manganu. Manganas padeda palaikyti
normalų jungiamojo audinio formavimąsi. „Cignon“ rekomenduojama
gerti vaikams nuo 3 metų po 1 kapsulę, vaikams nuo 12 metų ir suaugusiesiems – po 2 kapsules per dieną.

„CIGNON“ – NELĖTINK TEMPO!

NAUJIENA!

SUPER CAL500 MAG250
ZINC15

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15,
30 tablečių 809 485 €
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 100
tablečių 1419 851 €
MAISTO PAPILDAI

ATLANT, 28 pakeliai
MAISTO PAPILDAS

-35%

284301
09

Naujiena! „Atlant“ – tai kolageno, gliukozamino ir kalcio kompleksas su vitaminu C. Aktyviųjų medžiagų
sinergija Jūsų kremzlėms, kaulams, odai, raumenims. 1 pakelyje: net 12 200 mg kolageno, 1500 mg
gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas. Šis baltymas yra odos bei sąnarių kremzlių ir kaulų sudedamoji dalis. Natūralios kilmės
gliukozaminas išgaunamas iš vėžiagyvių. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Vitaminas
C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai, kaulų funkcijai ir odos
funkcijai, susidarymą. Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Sudėtyje – tik aktyviosios
medžiagos: be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje

„ATLANT“ – SUTEIK TITANIŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!

Ir toliau nepailstame skelbti
daržovių teikiamos naudos mūsų
organizmui – šį kartą norime atkreipti
dėmesį į jų svarbą mūsų kaulams.
Žaliose, ypač lapinėse, daržovėse
esantis vitaminas K yra viena esminių
medžiagų,
padedančių
išsaugoti
kaulus sveikus ir stiprius. Deja, šis
vitaminas neretai lieka nustelbtas
kitų, dažniau minimų mineralų. O be
reikalo.
Vitaminas K padeda „surišti“ kauluose
esančius mineralus bei lėtinti kalcio

-40%

praradimą, taip jis padeda išlaikyti
kaulinio audinio tankumą ir mažina
osteoporozės, taip pat ir kaulų
lūžių riziką. Gausiausi šio primiršto
vitamino šaltiniai yra lapiniai (kale) bei
briuseliniai kopūstai, brokoliai, tačiau,
jeigu nesate dideli šių daržovių mėgėjai,
galite rinktis kitus kopūstus (žiedinius,
gūžinius), įvairias salotas, špinatus,
šparagus, lapinius burokėlius, ropines
daržoves. Pasirinkimas tikrai didelis
– kiekvienas atras tai, kas tinka ir
patinka.

„Super Cal500 Mag250 Zinc15“ yra vitamino D3 ir mineralų (kalcio,
magnio, cinko) šaltinis.
Kalcis:
• reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti.
Magnis:
• padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų
funkciją.
Cinkas:
• padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą;
• padeda palaikyti normalią kaulų, odos, plaukų ir nagų būklę.
Vitaminas D:
• padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje.
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ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

AMBIO CARDIO
COMPLEX 30 + 10 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Kompleksinis maisto papildas širdžiai, kurio
sudėtyje yra žuvų taukų, resveratrolio, raudonųjų ryžių, monakolino, česnakų ir raudonžiedžių pasiflorų ekstrakto, vitaminų. Monakolinas K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų
ryžių padeda palaikyti normalią cholesterolio
koncentraciją kraujyje. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 10 mg monakolino K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų
ryžių gaminių. Tiaminas (vitaminas B1) padeda
palaikyti normalią širdies veiklą ir normalią
energijos apykaitą. Vitaminas B6 ir vitaminas
B12 padeda palaikyti normalią homocisteino
apykaitą, cisteino sintezę ir raudonųjų kraujo
kūnelių susidarymą. Padeda palaikyti normalią
nervų sistemos veiklą bei normalią psichologinę funkciją. Foliatai padeda palaikyti normalią
kraujodarą ir normalią aminorūgščių sintezę,
padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

AMBIO ŠIRDŽIAI 100 ml
SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

Maisto papildo sudėtyje esantis tiaminas (vitaminas B1) padeda
palaikyti:

• normalią širdies veiklą;
• normalią nervų sistemos veiklą;
• normalią psichologinę funkciją;
• normalią energijos apykaitą.

Maisto papildo sudėtyje esantis vitaminas B6 padeda palaikyti:

-30%

• normalią energijos apykaitą;
• normalią nervų sistemos veiklą;
• normalią psichologinę funkciją;
• normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą;
• normalią imuninės sistemos veiklą.

3845

Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei
reguliuoti hormonų aktyvumą.
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-40%
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14

98

AMBIO OMEGA-3
ŠIRDŽIAI 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

AMBIO KALIS IR MAGNIS

30 paketėlių 1199 839 €

-30%

MAISTO PAPILDAS

Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.
Kalis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei normalią nervų sistemos veiklą.

AMBIO MAGNIS 30 multelių
geriamajam tirpalui 999 699 €
MAISTO PAPILDAS

Magnis padeda palaikyti normalią: raumenų
funkciją, nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą.

-25%

• Sudėtyje: Omega-3 ir vitaminai E, B6, B12,
folio rūgštis
• DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per
parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
• Vitaminas B6 ir vitaminas B12 padeda
palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių
susidarymą, normalią homocisteino apykaitą, nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą
bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir
nuovargį.
• Foliatai padeda palaikyti normalią kraujodarą bei psichologinę funkciją.
• Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinės pažaidos.

974
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AMBIO OMEGA-3 FORTE,

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Produkto sudėtyje esantys:
• DHR padeda palaikyti normalią smegenų
funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą.
Teigiamas poveikis pasireiškia per parą
suvartojant 250 mg DHR.
• DHR ir EPR padeda palaikyti normalią
širdies veiklą. Teigiamas poveikis
pasireiškia per parą suvartojant 250 mg
EPR ir DHR.
• Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles
nuo oksidacinės pažaidos.

AMBIO OMEGA-3 ARTHRO 60 kapsulių

-50%

6 12
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MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantenų ir dantenų bei odos funkcijai, susidarymą;
Manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų jungiamojo audinio
formavimąsi;
Varis padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę;

-30%

81811
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KALCIO ŠALTINIS

HEMATOGENAS SU
VITAMINU C
KALCIO GLIUKONATAS

PIGU

00

20
29

500 mg, 10 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Kalcis svarbus normaliai raumenų veiklai,
kaulų, dantų būklei palaikyti, svarbus normaliam kraujo krešėjimui.

MAISTO PAPILDAI

-30%

00
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AMBIO
HEMATOGENAS
MAISTO PAPILDAI

• Sudėtyje yra 4 mg geležies.

Sudėtyje esantis Vitaminas C:
• padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą
• padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos
• gerina geležies absorbciją

ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

ŠIRDŽIAI IR
KRAUJAGYSLĖMS

ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

MÖLLER’S OMEGA-3 KAPSULĖS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelių vaisių tinktūra, sukatžolių
tinktūra. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik
ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei
įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia
suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau
dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs
jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio
preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį
vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu
sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis
skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto
sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Teksto parengimo data 2018-08-30.

MAISTO PAPILDAI

„Möller’s“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų
deriniais.
„Möller’s Junior“ – skaniausi žuvų taukai, turintys daug omega-3 riebalų rūgščių ir vitamino D. 250
mg omega-3 riebalų rūgšties DHR per parą padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti
normalų regėjimą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų
ir dantų būklę.

ir nvaistine.lt

iki

-50%

119

RŪPINAMĖS IR MAŽAIS, IR DIDELIAIS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ
FUNKCIJOMS GERINTI

GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS
VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS

RYKLIŲ TAUKAI 30 kapsulių

-40%

689
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MAISTO PAPILDAS

159

Su alkilgliceroliais. 1 kapsulėje yra 500 mg ryklių taukų, iš jų 100 mg
alkilglicerolių ir polinesočiųjų riebalų rūgščių, 5 mg skvaleno. Alkiglicerolių koncentracija išgaunama tik ypatingos technologijos būdu,
išgryninant išvalytus ir kruopščiai patikrintus ryklių kepenų taukus.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 1 ml/ml.
Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų
gerinimui. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagristos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Jeigu gydytojas
nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30
lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinių šeimos augalams.
Specialus įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems
nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai
išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.
Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 55 % (V/V) etanolio. Reklaminio teksto parengimo
data: 2018-08-21.

CARDIOACE

Cardioace 30 kapsulių 2059 1647 € -20%
Cardioace Plus 60 kapsulių 3949 2764 € -30 %
MAISTO PAPILDAI

CARDIOACE – sinerginio veikimo kompleksas, kuriame derinamos
naudingosios česnakų ekstrakto savybės su vitaminais, mineralais bei
antioksidantais.
Sudėtyje yra medžiagų normaliai širdies veiklai (vitaminas B1, EPR, DHR),
kraujotakai (česnakai), ląstelių apsaugai nuo oksidacinio pažeidimo (varis,
selenas, vitaminai C,E).
CARDIOACE PLUS – sudėtis papildyta net 1300 mg veiksmingųjų augalinių
sterolių normaliai cholesterolio koncentracijai* ir patentuotu Cardiol
kompleksu. *Teigiamas poveikis jaučiamas suvartojant per parą ne mažiau
0,8 g augalinių sterolių

BIOPANCOR X3, 44 pakeliai
MAISTO PAPILDAI

-35%

3
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Magnio ir kalio citratas! Maisto papildas milteliais, pakuotėje – 44 paketėliai. Magnis
išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis ir kalis padeda palaikyti normalią nervų
sistemos veiklą ir raumenų funkciją. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti
normalią energijos apykaitą. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų,
stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

MAGNIO IR KALIO CITRATAS ŠIRDŽIAI IR KRAUJOSPŪDŽIUI!

iki

-30%

„CARDIOACE“ – KIEKVIENAM ŠIRDIES DŪŽIUI!

CITO® FERRUM

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-35%

9 14
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„CITO® ferrum“ sudėtis pasižymi inovatyvia liposominės formos geležimi.
Pasirinktas geležies pirofosfatas yra
geriau pasisavinamas lyginant su kitomis
geležies formomis. Geležies įsisavinimas
iš geležies pirofosfato priklauso nuo
geležies trūkumo laipsnio: kuo labiau
šio mikroelemento trūksta organizme,
tuo geresnis jos įsisavinimas. Nedirgina
skrandžio bei neturi geležies poskonio.
Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino
susidarymą bei normalų deguonies
pernešimą organizme. Folio rūgštis
padeda mažinti pavargimo jausmą ir
nuovargį bei padeda palaikyti normalią
kraujodarą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

ir nvaistine.lt

-30%

IRONLINK
MAISTO PAPILDAI

Skystis vienkartiniuose buteliukuose.
Geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą,
normalų deguonies pernešimą organizme, normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą, normalią pažinimo funkciją, normalią energijos apykaitą.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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SMEGENŲ IR NERVŲ SISTEMAI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

DĖL B GRUPĖS VITAMINŲ
STOKOS ATSIRADUSIOMS NERVŲ
SISTEMOS LIGOMS GYDYTI

AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ 100 ml
AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ 20 kapsulių

698 558 €

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS IR MAISTO PAPILDAS

-20%

MAGNIS PLIUS B12 IR C

VAISTINIS PREPARATAS

„Neurorubine Forte Lactab“ plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje plėvele
dengtoje tabletėje yra 200 mg tiamino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12).
Indikacijos: dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos
ligų gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas: per parą reikia išgerti 1–2
tabletes. Vartoti per burną. Vėliausiai po 4 savaičių būtina įvertinti paciento
būklę ir persvarstyti, ar nereikia mažinti dozės. Vartojant vitaminų preparatus rekomenduojamomis dozėmis, vartojimo trukmė nėra nustatyta. Jeigu
simptomai nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą.
Didelės rizikos pacientų grupių nežinoma. Vaikų populiacija: saugumas ir
veiksmingumas vaikams dar neištirtas. Duomenų nėra. Kontraindikacijos:
padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei sergant žvyneline. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: piridoksinas
gali sukelti paprastąją aknę, į ją panašią egzantemą arba šias ligas sunkinti.
Gydymo metu dėl atsiradusio jautrumo vitaminams B1, B6 ir B12 gali pasireikšti odos reakcijos. Retais atvejais, vitamino B6 vartojant ilgai ir dideles
dozes (daugiau kaip 200 mg per dieną), gali atsirasti trumpalaikė periferinė
jutiminė neuropatija. Vitamino B12 preparatai gali paslėpti funikulinės mielozės ir piktybinės anemijos simptomus ir jų metu atsirandančius laboratorinių tyrimų duomenis. Psoriaze sergantiems žmonėms vitamino B12 vartoti
negalima. Teksto parengimo data 2020-12-04.

699 559 €

Ramunių, valerijonų, apynių ekstraktai ir melatoninas.
Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti
pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis
pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
Paprastųjų apynių ekstraktas gali padėti atpalaiduoti.

NEURORUBINE FORTE LACTAB,

20 plėvele dengtų tablečių

679

PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!

NERVŲ SISTEMAI

21 paketėlis 1169 701 €

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS

MAGNIS + B6

30 tablečių 869 521 €
MAISTO PAPILDAS

Subalansuotas magnio ir vitamino B6 derinys.
Magnis + B6 sudėtyje esantys:
magnis padeda palaikyti normalią raumenų ir
psichologinę funkciją;
magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir
nuovargį;
vitaminas B2, B3, B6, B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą;
vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir
po jo, padeda palaikyti normalų kolageno, kuris
reikalingas normaliai kraujagyslių, kremzlių, kaulų, odos funkcijai, susidarymą.

-40%

Žaliųjų citrinų skonio burnoje tirpstančios granulės.
Magnis, Vitaminas B12, Vitaminas C padeda
palaikyti:
• normalią energijos apykaitą,
• normalią nervų sistemos veiklą bei psichologinę funkciją,
• padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Magnis
• padeda palaikyti normalią raumenų funkciją
bei normalią kaulų ir dantų būklę.
Vitaminas B12
• padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo
kūnelių susidarymą, padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos veiklą.
Vitaminas C
• padeda palaikyti normalų kolageno, kuris
reikalingas normaliai dantų funkcijai, susidarymą.
• padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos bei padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.

NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI
PALAIKYTI

KORVALOOL-P tirpalas,

25 ml

MAISTO PAPILDAS

-30%

1742
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NERVŲ SISTEMAI, KOKYBIŠKAM
MIEGUI IR GERAI NUOTAIKAI

NEUROMED

B KOMPLEKSAS SU
VITAMINU C

MAISTO PAPILDAI
Nervų sistemai: kapsulėse „Neuromed“ esantys apyniai padeda palaikyti
normalią nervų sistemos veiklą, o pasifloros padeda palaikyti atsparumą
stresui. Tinka vartoti tiems, kurie dieną nuolatos jaučia įtampą tam tikrose
gyvenimo situacijose: darbe, namie ir pan.
Greitam užmigimui ir kokybiškam miegui – čiulpiamosios tabletės
„Neuromed Sleep“ su melatoninu ir augaliniais ekstraktais. Melatoninas
padeda sutrumpinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas
poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
Vaistinės melisos bei pipirinės mėtos, esančios „Neuromed Sleep“ sudėtyje, padeda atsipalaiduoti ir gerai pailsėti.
Gerai nuotaikai – „Neuromed Good Mood“ su šafranu. Ilgalaikio streso
pasekmė gali būti užsitęsusi prasta nuotaika. Vienas iš būdų susigrąžinti
gerą nuotaiką – šafrano, dažinės ciberžolės (kurkumino) ir baikalinių
kalpokių ekstraktų, vitaminų ir mineralų kompleksas, esantis „Neuromed
Good Mood“.

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-40%

60-yje lašų (rekomenduojamame suvartoti
per parą kiekyje) yra: izovalerijonorūgštiesmentiloesterio – 183,60 mg, mentolio – 123
mg, α-bromizovalerijono rūgšties etilo esterio – 112,5 mg, pipirinės mėtos aliejaus – 7,80
mg, apynių aliejaus – 5,55 mg. RMV (referencinė maistinė vertė) – nenustatyta.
Sudėtyje yra alkoholio – 55 %.

Tiaminas, riboflavinas, vitaminai B6,
B12, C, niacinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Tiaminas,
vitaminai B6, B12 ir niacinas padeda
palaikyti normalią psichologinę funkciją. Foliatai padeda mažinti pavargimo
jausmą ir nuovargį. Pantoteno rūgštis
padeda palaikyti normalią protinę veiklą, padeda palaikyti normalią steroidinių hormonų, vitamino D ir kai kurių
neuromediatorių sintezę ir apykaitą.
Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles
nuo oksidacinės pažaidos.

4677

79

ir nvaistine.lt

-30%

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

BIOMAGNIS 500 MG + BIOKALIS
500 MG FORTE, 20 paketėlių
MAISTO PAPILDAS

PIGU

01

79
19

VALERIJONŲ EKSTRAKTAS 20 MG

50 tablečių

MAISTO PAPILDAS SU CUKRUMI

Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei
normalią užmigimo funkciją.

-25%

111577

69

Magnio citrato maisto papildas milteliais! Magnis išgaunamas
iš Negyvosios jūros. Magnis ir kalis reikalingas normaliai
nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis
padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis padeda mažinti
pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Be
konservantų ir stabilizatorių. Pagaminta Izraelyje.

NEPASIDUOKITE NUOVARGIUI! PADĖKITE SAVO
ORGANIZMUI!

SKAUSMUI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

NUO SKAUSMO IR
KARŠČIAVIMO

IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių 199 €
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 349 €
IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 249 €
IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 399 €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių 349 €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 499 €

NUO SKAUSMO
IR KARŠČIAVIMO

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

nuo

1

99

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems pacientams ir
vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti
daugiau kaip 3 kapsulių per parą); „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams
gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima; „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima
vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 600 mg, vartojant per kelis kartus). 10–12
m. vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 4
tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg, vartojant per kelis kartus). Dozavimas suaugusiesiems
ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei būtina, rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (1 200 mg) per 24
val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas,
ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir
kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam
nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu,
bronchų astma. Teksto parengimo data 2021-05-04.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 199 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 349 €
APAP, 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių 549 €

nuo

199

Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti silpnam
ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap,
500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 1–2
tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų
vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandos (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules
supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos
nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei
yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija,
vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis
bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų
pažeidimus.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas
vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Reklaminio teksto parengimo data:
2021-01-20.

„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

FONIX® EAR PAIN purškalas,

15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

8

99

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:
- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas
„Fonix® Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios
sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti.
Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus,
gulsčiųjų serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas,
bisabololis, kvapiųjų murėjų lapų aliejus, ceiloninių
cinamonų lapų aliejus, vingrūnių ekstraktas, mėtų
aliejus.
Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.
Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį
3 kartus per parą.

-30%

AMEDIPLUS PLEISTRAI NUO SKAUSMO

Pleistras pipirinis 10x18cm N1 075 053 €
Pleistras skausmą malšinantis 9*14cm N10 1690 1183 €
Pleistras skausmą malšinantis 9*14cm N1 169 118 €

15

16

GROŽIUI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

-30%

3845

49

GROŽIUI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

-30%

131999
98

-50%

749
14

98

17

GERAI SVEIKATAI

18

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

NUO SPAZMINIO
SKAUSMO

NO-SPA 40 mg, 24 plėvele dengtos tabletės

(Drotaverino hidrochloridas)

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

VENORUTON FORTE 500 mg, 30 tablečių 999 €
VENORUTON 1000 mg, 15 šnypščiančių tablečių 1399 €

O-(β-hidroksietil)-rutozidai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

nuo

999

Indikacijos. Lėtinio venų nepakankamumo simptomų (edemos, kojų nuovargio, sunkumo, skausmo, mėšlungio, parestezijos) lengvinimui, hemorojaus simptomų mažinimui.
Papildomam diabetinės retinopatijos (diabeto komplikacijos tinklainės kraujagyslių pažeidimo) ir limfos sąstovio gydymui. Vartojimas. Venoruton forte: 1 tabletė 2 kartus per
parą, Venoruton šnypščiosios tabletės: 1 tabletė 1 kartą per parą. Dozavimas visoms indikacijoms pateikiamas pakuotės lapelyje www.vvkt.lt. Kontraindikacijos. Alergija veikliajai
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai. Negalima vartoti, jeigu yra
kojų edema dėl širdies, inkstų arba kepenų ligų. Venoruton 1000 mg šnypščiųjų tablečių
sudėtyje yra kalio ir natrio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti,
kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su
gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais
būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt. Teksto parengimo data 2019 m.
sausio 18 d. CHLT/CHVNRTN/0003/19/MAY

399

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 40 mg drotaverino
hidrochlorido. Indikacijos: lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų
ligomis (tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia
jos esančių audinių, tulžies latakų ar didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio
uždegimas), šalinimui. Inkstų ir (arba) šlapimtakių akmenligės, inkstų geldelių
ar šlapimo pūslės uždegimo sukelto šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmo
šalinimui, mėšlungiško noro šlapintis slopinimui. Kaip pagalbinis gydymas
šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei yra skrandžio ir
dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas,
įskrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms.
Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus
per parą. Kontraindikacijos: alergija drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei
šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas.
Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: vaikams
ir paaugliams iki 18 metų vartoti NO-SPA nerekomenduojama. Jei kraujospūdis
mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad
netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti
šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis
parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys. Teksto parengimo
data: 2020 m. gegužės mėn. Reklamos teskto parengimo data: 01/2021. MATLT-2100010 v 1.0

SUPRASTI MOTERIS!

NUO ALERGIJOS
VIZIK ALLERGY 10ml 1428 1142 €

NAUJIENA!

CLARITINE 10 mg, 10 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje tabletėje yra 10
mg loratadino. Indikacijos. Alerginės slogos (pvz., šienligės)
simptomų (čiaudulio, slogos, nosies ir akių niežulio bei peršėjimo)
lengvinimas; lėtinės dilgėlinės sukelto odos niežulio, paraudimo ir
pūkšlių mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems
žmonėms ir vaikams nuo 6 metų, kurie sveria daugiau nei 30 kg,
gerti po 1 tabletę vieną kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant
stikline vandens. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba sveriantiems
mažiau negu 30 kg, tablečių vartoti nerekomenduojama.
Kontraindikacijos. Alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei
medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jei
sergate kepenų liga, prieš pradedant vartoti vaistą pasitarkite su
gydytoju. Nevartokite Claritine 2 dienas iki numatomų alerginių
odos mėginių. Claritine tablečių negalima vartoti jaunesniems kaip
6 metų vaikams arba vaikams, kurie sveria mažiau nei 30 kg. Claritine
saugumas ir veiksmingumas neištirti jaunesniems kaip 2 metų
vaikams, duomenų nėra. Reklamos teksto parengimo data: 2020-12.
L.LT.MKT.12.2020.1806

4
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Informacija sutrumpinta.

VIZIK LAŠAI SAUSOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS,

Be konservantų
MEDICINOS PRIEMONĖ

Užlašinus ant ragenos sudaro sterilią, be konservantų, elastingą, permatomą plėvelę.SUDĖTIS:1 ml yra 0,15 proc. natrio
hialuronato, 2 proc. dekspantenolio, natrio chlorido, natrio citrato, citrinų rūgšties, injekcinio vandens

VIZIK LAŠAI SUDIRGUSIOMS IR PARAUDUSIOMS
AKIMS, 10ml 892 713 €

-20%

ODIFLAN

6

99

ESANT VIDURIAVIMUI

MAKSIMALUS SKAUSMO MALŠINIMAS*

LOPERAMIDUM WZF POLFA 2 mg, 10 tablečių

Be konservantų
MEDICINOS PRIEMONĖ

Ilgam laikui pašalina diskomforto jausmą, atsiradusį dėl mechaninio poveikio, nešiojant kietus ar minkštus lęšius,
atliekant akių patikrinimo procedūrą, aplinkos poveikio, sukelto kondicionierių, vėjo, šalčio, sauso oro ar cigarečių
dūmais užteršto oro, regėjimo įtampos, atsiradusios dėl įtempto žiūrėjimo į kompiuterio ekraną, mikroskopą ar dėl ilgo
vairavimo. SUDĖTIS:1 ml yra dekspantenolio, karbomero, citrinų rūgšties, bevandenio sorbitolio, injekcinio vandens.

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

SIMETIGAST FORTE 240 mg
kapsulės, 10 kapsulių 199 €
SIMETIGAST FORTE 240 mg
kapsulės, 60 kapsulių 699 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

nuo

Sumažina akių junginės uždegimą, kurį sukelia alergenai, pašalina nemalonius pojūčius akyse (akių paraudimą, niežuli ir
ašarojimą), kuriuos sukelia žiedadulkės, dulkės, gyvūnų kailis. Apsaugo nuo žalingo alergenų poveikio. Skatina dirglios ir
jautrios junginės regeneraciją. Padidina ašarų klampumą ir veikia raminančiai.Tinka asmenims, nešiojantiems kontaktinius lęšius, jautrioms akims, vaikams. SUDĖTIS: Akių lašai su 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % ektoino.

10ml 911 728 €

ODIFLAN 20 mg/g gelis, 50 g 699 €
ODIFLAN 20 mg/g gelis, 100 g 1099 €
1 g gelio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės
indikacijos: suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams skirtas lokaliai simptominiam skausmui
malšinti, esant ūminiams įtempimams, patempimams ar sumušimams po bukos traumos. 14 m. ir vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. Dozavimas ir vartojimo būdas: „Odiflan“
reikia vartoti ant odos 2 kartus per parą (geriausia ryte ir vakare). Atsižvelgiant į gydomos pažeistos vietos
dydį, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio gelio kiekio, atitinkančio 1–4 g gelio, kuris atitinka 20–80
mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio, kuris atitinka 160 mg diklofenako natrio
druskos. Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Odiflan“
negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3–5 dienas simptomai nepalengvėja arba net pasunkėja,
būtina gydytojo konsultacija. Kontraindikacijos: „Odiflan“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui arba
bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba
kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), pasireiškė dilgėlinė, sloga,
veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atviroms žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, taip pat
sergant egzema; paskutiniuoju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs
įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis
obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems
skausmą malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški
kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, pasireiškia niežulys arba dilgėlinė. Kai „Odiflan“ vartojama
dideliam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Odiflan“ galima
vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ir nekontaktuotų su gleivinėmis. Nesinaudokite oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. „Odiflan“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas.
Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų
paliesti šiuo vaistu gydomų odos vietų. Teksto peržiūros data: 2020-09-30. *Palyginus su Olfen 1% geliu.

Be konservantų
MEDICINOS PRIEMONĖ

SIMETIGAST FORTE BABY

geriamieji lašai, 30 ml 399 €
MEDICINOS PRIETAISAI

nuo

199

„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas)
skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant
pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip
pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines
procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti:
suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus jaunuoliai –
po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines
procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1
kapsulė ryte tyrimo dieną.
„SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos
ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os
gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš,
per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau
kaip 18 lašų per dieną.

GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

AKIMS

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

339

Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. Indikacijos: simptominis suaugusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu
atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukėlusios priežasties. Dozavimas:
pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg ) po kiekvieno
išsituštinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau
kaip 6 tabletes (12 mg). Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas loperamido
hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų
pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas;
organizme per mažai skysčio; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis
viduriavimas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių
medžiagų.Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra
kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia
vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda
pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina
nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradedant
vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį.
Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio
preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas
sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Reklamos teksto parengimo data 2017-01.

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.

OCUVAL

Ocuval Strong 30 minkštųjų
kapsulių 1509 1056 €
Ocuval 30 tablečių 1099 767 €
MAISTO PAPILDAI

-30%

„Ocuval“ – vienintelis maisto papildas Lietuvoje
su Klamato ežero dumblių ekstraktu, papildytas 25 mg liuteino ir vitaminu A. Vitaminas A
padeda išsaugoti normalų regėjimą. OCUVAL
STRONG – populiariausias maisto papildas
akims Lietuvoje su liuteinu ir OMEGA-3 riebalų rūgštimis. Sudėtyje esantys vitaminas A,
riboflavinas ir cinkas padeda išsaugoti normalų
regėjimą.

OCUVAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI
REIKIA

20

GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

GYVYBINGOSIOS
BAKTERIJOS

GINKOPRIM®

ir nvaistine.lt

MAISTO PAPILDAS

-35%

Unikalus dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto ir magnio derinys. Dviskiaučiai ginkmedžiai padeda
palaikyti normalią kognityvinę funkciją, smegenų veiklą, psichinę būklę ir atmintį.
LT.Gink.80907

SALUTIL 10 kapsulių

6109

-35%

39

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IMUNITETUI

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Salutil
maisto papildas tinka nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims. Nereikia laikyti šaldytuve, tinka kelionėms. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
LT.Sal.70821

ŠLAPIMO TAKŲ
SISTEMAI

URINAL
MAISTO PAPILDAI

MEGA C, 600 mg,
30 apelsinų skonio kramtomų tablečių
Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1 +1

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

SUPER VITAMINAS C, 600 mg, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Urinal“ – šlapimo takų sistemai. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D
derinys.
„Urinal Nefro“ – sudėtyje esantys dygliuotojų dirvenių ir europinių alyvmedžių ekstraktai padeda palaikyti normalią inkstų šalinimo funkciją.
„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „CystiCran®“, paprastųjų rykštenių ekstrakto
ir vitamino D derinys.
„Urinal sirupas“ – tinka vaikams nuo 1 metų.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Uri.70703

ir nvaistine.lt

-20%

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

GROŽIUI IR IMUNITETUI

MAGNETRANS

MAGNETRANS DRINK, granulės gėrimui
ruošti, 20 paketėlių
MAGNETRANS DIRECT, burnoje tirpstančios
granulės, 20 paketėlių
MAISTO PAPILDAI

-25%

5

39
719

SELENIUM AKTIV, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAI

Selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią plaukų ir nagų būklę.
Selenium Aktiv papildytas medžiaga iš juodųjų pipirų (Piper nigrum)

-25%

772
10

29

1 paketėlyje yra 375 mg magnio. Tik 1 paketėlis per dieną. Magnis
naudingas daugeliui procesų mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią
kaulų ir dantų būklę. Dalies žmonių magnio poreikis yra didesnis,
pavyzdžiui, žmonių, dirbančių sunkų protinį ir fizinį darbą, sportininkų,
paauglių, nėščių moterų, vyresnio amžiaus žmonių. Svarbu įvairi ir
subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

„MAGNETRANS“ – JUDĖK LAISVAI!

RAMIAM IR
KOKYBIŠKAM MIEGUI

-30%

7 10
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BETA CAROTENE 6 MG 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Beta karotenas yra karotenoidų grupės rausvai oranžinis pigmentas esantis ryškiai
spalvotuose vaisiuose ir daržovėse. Tai provitaminas, iš kurio organizme gaminamas
vitaminas A.

-40%

1017
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RELAX WELL 20 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Aukštos kokybės L-teanino, valerijonų ir apynių ekstraktų kompleksas miegui. Apynių ir
valerijonų ekstraktai padeda nusiraminti ir užmigti.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

ir nvaistine.lt

-20%

GERAI SAVIJAUTAI

COMPEED®
MEDICINOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS

„Compeed®“ turi sprendimą jūsų lūpoms ir kojoms! Pleistrai „Compeed®“ veikia kaip antroji oda. Pleistras lūpų pūslelinei gydyti nepertraukiamai veikia iki 12 valandų. Saugo nuo viruso kaip skydas, sumažindamas pūslelinės užkrato riziką. Kojų pūslių
pleistrai akimirksniu numalšina skausmą, nepraleidžia vandens, nešvarumų bei mikrobų ir apsaugo nuo infekcijos, tvirtai laikosi vietoje keletą dienų, leisdami odai gerai užgyti. Kojų nuospaudų pleistrai padeda pašalinti net įsisenėjusias nuospaudas.

„COMPEED®“ LEIS EITI TOLIAU!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NAUJIENA!

HÜBNER ORIGINAL SILICEA
MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS

Silicea gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti Jūsų grožį.
Silicis yra antras po deguonies labiausiai žemėje paplitęs elementas. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga. Biotinas
padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę.
SILICEA LIP HERPES GEL, gelis nuo lūpų pūslelinės, 5g
Natūrali veiklioji medžiaga (mineralinis silicio dioksido gelis) itin gerai sutraukia ir džiovina pūsleles, taip greitindama jų gijimą.
Silicea Gastrointestinal Gel DIRECT 15ml gelio, 15 paketėlių
Didesnės silicio koncentracijos med. prekės (CE0297) padeda palengvinti virškinamojo trakto ir skrandžio negalavimus.
Periodiškas Hubner Original Silicea produktų vartojimas gali padėti rūpinantis jūsų grožiu ir sveikata

ir nvaistine.lt

-20%

„SILICEA“ – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

GERAI SAVIJAUTAI

ir nvaistine.lt

-20%

DOPPELHERZ
MAISTO PAPILDAI

Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriami pasitelkiant naujausius technologinius ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų.
Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.

„DOPPELHERZ“ – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JĖGA!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

ŠLAPIMO SISTEMAI

AKIMS IR REGĖJIMUI

BLUE BERRY™
MAISTO PAPILDAI

Originalių švediškų „New Nordic“ vitaminų akims ir regėjimui „Blue Berry Omega 3“, „Blue Berry
Eye Stress“, „Blue Berry GUMMIES“ sudėtyje yra mėlynių, akišveičių ekstraktų, liuteino, vitamino A.
Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. Mėlynių uogų ekstraktas padeda palaikyti normalų
regėjimą. „Blue Berry Omega 3“ sudėtyje papildomai yra omega-3 riebalų rūgščių – eikozapentaeno
rūgšties (EPR) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHR). DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą, kai jos per
parą suvartojama 250 mg. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

ir nvaistine.lt

-40%

ORIGINALŪS ŠVEDIŠKI VITAMINAI AKIMS IR REGĖJIMUI!

-30%

4476

-30%

4546

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

39

ir nvaistine.lt

-30%

EMILI FITO ARBATOS MAŽYLIUI IR MAMAI
MAŽYLIŲ IR MAMŲ GERAI SAVIJAUTAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS 50 ml 369 258 €
ŠALTALANKIŲ ALIEJUS 100 ml 639 447 €

-30%

MAISTO PAPILDAI

Šaltalankių aliejus – natūralaus β-karotino (provitamino A) šaltinis, jame gausu natūralių vitaminų,
sudėtyje yra ne mažiau nei 25 % karotinoidų.

49

URAGIN 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Uragin sudėtyje yra stambiauogių spanguolių, dirvinio asiūklio ekstrakto, vitamino C.
Vartojimas: po 1 tabletę per dieną.

FITOLIZIN

valgomoji pasta 100 g
MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: 1 arbatinį šaukštelį valgomosios pastos ištirpinti ½ stiklinės šilto, pasaldinto
vandens. Gerti 3-4 kartus per dieną po valgio.

ir nvaistine.lt

-30%

EMILI VIENARŪŠĖS ŽOLELIŲ ARBATOS
DARBINGAI DIENAI IR JAUKIAM VAKARUI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

ERŠKĖTUOGIŲ SIRUPAS 250 g

-30%
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MAISTO PAPILDAS, SU CUKRUM

Papildomas vitamino C šaltinis. Vitaminas C padeda
palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda
mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies
absorbciją.

PIGU

13

75
79

GLICIN 100 mg, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletę laikyti po liežuviu kol ištirps.
Gamintojas: MNPK Biotiki, Rusija.

GERAI SAVIJAUTAI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

VITIRON™

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-20%

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų
augalinių ekstraktų mišinys, kuris:
– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą
(petražolių šaknys, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų
varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių
gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė);
– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo
produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė,
paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių
šaknys, paprastųjų rykštenių žolė).
Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per
parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

879
10

99

1 +1

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

VitirON™ Man MultiLong, 30 kapsulių
VitirON™ D3 Olive SUN 1000IU purškalas
VitirON™ D3 Olive SUN 2000IU purškalas
VitirON™ D3 Olive SUN 4000IU purškalas
VitirON™ KIDS Immunity, 50 kramtomųjų guminukų
VitirON™ KIDS Sports for ENERGY, 50 kramtomųjų
guminukų
VitirON™ KIDS Fruits, 50 kramtomųjų guminukų
VitirON™ KIDS Toys, 50 kramtomųjų guminukų
MAISTO PAPILDAI

VitirON™ – energijos šaltinis visai šeimai! Subalansuotas vitaminų ir mineralinių medžiagų kompleksas ir vaikams, ir suaugusiems.

VITAMINŲ GALIA VISAI ŠEIMAI.

VITAMIN C PROLONG,

40 kapsulių 959 623 €

VITAMIN C PRO FORTE,
30 kramtomųjų tablečių 1069 695 €

ACTAVIT
MAISTO PAPILDAI

Perkant pakuotę –
antra tokia pati
DOVANŲ!

1 +1

„Actavit“ Omega-3 žuvų taukų sudėtyje yra 150 mg eikozapentaeno
rūgšties (EPR) ir 110 mg dokozaheksaeno rūgšties (DHR). Teigiamas
poveikis širdžiai pasireiškia per parą suvartojus ne mažiau kaip 250 mg
DHR ir EPR rūgščių. 250 mg DHR rūgšties padeda išsaugoti normalų
regėjimą bei palaikyti normalią smegenų funkciją.
„Actavit“ nakvišų aliejuje yra 1000 mg nakvišų (Oenothera biennis)
aliejaus, kuriame yra 100 mg gama linoleno rūgšties ir 10 mg vitamino
E (83 % rekomenduojamos referentinės maistinės vertės).
„Actavit A+E“ sudėtyje yra 1500 μg vitamino A ir 67 mg vitamino E.
Vitaminas A padeda palaikyti normalią geležies apykaitą ir normalią
gleivinių bei odos būklę, padeda išsaugoti normalų regėjimą ir palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių
specializacijoje. Vitaminas E – antioksidantas, padedantis apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

GROŽIUI IR SVEIKATAI. VISAI ŠEIMAI.

MAISTO PAPILDAI

„Vitamin C prolong“ kapsulės ir „Vitamin C PRO
forte“ greipfrutų skonio kramtomosios tabletės yra
prailginto veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®.
Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma
organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio,
nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo
oksidacinės pažaidos bei sumažinti pavargimo jausmą
ir nuovargį. Vartojimas: „Vitamin C prolong“ gerti po 1
kapsulę per dieną, užgeriant stikline vandens, o „Vitamin
C PRO forte“ sukramtyti po 1 tabletę per dieną.

-35%

STIPRINTI IMUNITETĄ DAR NEBUVO TAIP
PAPRASTA!

VITAMINAS D3

40 µg, 80 kapsulių 969 581 €
MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D padeda palaikyti:
• normalią imuninės sistemos veiklą;
• normalią kaulų bei dantų būklę;
• normalią raumenų funkciją;
• normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą;
• normalią kalcio koncentraciją kraujyje.
Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

ZINC 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

VITAMINAS C 500 mg, apelsinų skonio,
40 kramtomųjų tablečių 799 479 €

Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą, normalią maistinių makromedžiagų apykaitą, normalią riebalų rūgščių
ir angliavandenių apykaitą, normalią pažinimo funkciją, normalią kaulų, plaukų, nagų ir
odos būklę bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Vartojimas: gerti po 1 tabletę per parą, geriausiai po valgio.

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti:
• normalią imuninės sistemos veiklą;
• normalų kolageno, reikalingo normaliai kraujagyslių funkcijai, odos funkcijai, kaulų
funkcijai, kremzlių funkcijai, dantenų ir dantų funkcijai, susidarymą;
• normalią energijos apykaitą;
• normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

-40%

-30%

2723
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ASKORUTINAS 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS

PIGU

359
5
89

PAIRA ALTAI MUMIO 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

2 tabletėse yra 400 mg išvalyto mumijaus. Vartojimas: suaugusiesiems rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, valgio metu.

PIGU

189
4
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Tai askorbo rūgšties (vit. C) ir rutino preparatas. Askorbo rūgštis yra viena iš svarbiausių
medžiagų, reikalingų normaliai žmogaus organizmo veiklai. Ji padeda palaikyti: normalią
energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo; padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vartojimas: gerti po
1 tabletę 2 kartus per dieną valgant arba po valgio. Gamintojas – Marbiofarm, Rusija.
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GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

AMBIO KOMPLEKSAS LENGVAM RYTUI

-50%
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10 kietųjų kapsulių
MAISTO PAPILDAS

• Magnis padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą bei palaikyti normalią energijos apykaitą.
• Cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą.
• Vitaminai B1, B6, ir C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią nervų
sistemos veiklą.

JAMIESON LECITINAS 1200 MG

-30%

1116
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100 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

• Pagaminta pagal išskirtinę technologiją, kuri apima net 360 gamybos kontrolės etapų.
• „Jamieson lecitinas“ yra išgautas iš natūralių sojų (ne genetiškai modifikuotų).
• Pakuotės užtenka net 1,5 mėnesio.

ESU LAPĖ

ir nvaistine.lt

-40%

„Esu lapė“ kremų linija – tai laiko patikrintos ir vartotojų įvertintos kūno priežiūros priemonės už priimtiną kainą.
Tormentin kremas, 20 g - spuoguotos odos priežiūrai, įvairių tipų spuogams.
Arnikų tepalas, 20 g - masažinis sumuštos odos tepalas su vitamino E.
Kaulažolių kremas, 30g - puiki pirmoji pagalba po sumušimų bei patempimų. Taip pat pravers masažuojant pavargusius sąnarius, nugarą ir raumenis.
A+D HERBA kremas, 20 g - suskirdusiai lūpų, veido, kojų bei rankų odai prižiūrėti. Be konservantų, todėl
galima naudoti ir kūdikių odelės priežiūrai.
Ramunėlių kremas, 20g - ramunėlių ekstraktas raminančiai veikia suskirdusią, sudirgusią odą ir apsaugo
ją nuo kenksmingo aplinkos poveikio.
Kamparo kremas, 20g - masažinis kremas su pušų aliejumi krūtinės bei sąnarių įtrinimams.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

URGO

Urgo pleistrai - inovatyvūs produktai padės prižiūrėti paviršines žaizdas. Tai patogūs, alergijos nesukeliantys bei orui pralaidūs pleistrai, kurių nelipni pleistro pagalvėlė impregnuota antiseptiniu tirpalu,
žaizdeles saugančiu nuo bakterijų.
Urgo Filmogel geliai – naujos kartos technologija pažeistiems nagams, pūslelinei, burnos žaizdoms,
gelis odos įtrūkimams ir purškiamas pleistras mažiems odos įtrūkimams.

ir nvaistine.lt
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-50%

URGO – PLEISTRŲ EKSPERTAI JAU 60 METŲ. PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

UNITAL

Unital 1mg tab. N20 609 548 €
Unital 1mg tab. N50 1419 1277 €

B COMPLEX 40 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-35%
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„B complex“ – tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie
jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos
veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią
odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę
– biotinas. Normalią protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis, kuria taip pat
praturtinta šio preparato sudėtis. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną, valgio metu
arba po valgio.

MAISTO PAPILDAS

„Unital“ sudėtyje yra melatonino. Jis padeda mažinti laiko, reikalingo
norint užmigti, trukmę. Vartojant melatoniną, sutrumpėja laikotarpis,
per kurį užmiegama. Melatoninas padeda sumažinti organizmo paros
ritmo sutrikimus, pavyzdžiui, dėl skrydžio. Vartojimas: 1 tabletė vakare
prieš miegą. Gamintojas: „Vitabalans“, Suomija.

-10%

PADEDA UŽMIGTI!

NERVŲ SISTEMAI
DERMA FORTE

DERMA FORTE niežulį slopinantis
kremas, 50 ml 1199 719 €
DERMA FORTE KARPOMS NE priemonė
karpų gydymui, 2 ml 1379 827 €
MEDICINOS PRIEMONĖS

-40%

Niežulį slopinantis kremas „Derma Forte“ skirtas ypač
sausai odai prižiūrėti ir atopinio dermatito simptomams
(sausumui, paraudimui, niežuliui) palengvinti kūdikiams,
vaikams ir suaugusiesiems. Atkuria pažeistų vietų apsauginį odos barjerą, pritraukia bei sulaiko vandenį odoje
bei neleidžia drėgmei išgaruoti. Be hormonų, kvapiųjų
medžiagų, dažiklių, konservantų, parabenų bei mineralinių aliejų.
Priemonė „Derma Forte Karpoms Ne“ skirta gydyti paprastosioms rankų ir kojų karpoms. Pakanka naudoti
tik 1 kartą per savaitę. Užtepimas neskausmingas, todėl
priemonę galima naudoti vaikams nuo 4 metų. Efektyvi
priemonė gilioms delnų karpoms bei įsisenėjusioms
karpoms gydyti. Tepkite priemonę itin atsargiai. Skystis
yra ėsdinamasis. Ypač lengvas būdas pamiršti karpas su
„Derma Forte Karpoms Ne“!

PIGU
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2
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VALERIJONŲ EKSTRAKTAS

20 mg tabletės, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną po valgio.
Gamintojas – Biosintez, Rusija.

%
-40
25 15 €
49
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HIGIENAI

26

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

PROTEZŲ PRIEŽIŪRAI

COREGA

ir nvaistine.lt

iki

-50%

DAILEE

DAILEE produktai šlapimo nelaikantiems- įklotai, sauskelnės, kelnaitės,paklotai.
Dydžių ir sugėrimų įvairovė, inovatyvūs technologiniai sprendimai kaip produktų plonumas, greitas sugėrimas, kvapo kontrolė , švelnus,saugus odai, gaminių paviršius, tampri juosmeninė dalis sauskelnėse
leidžia pacientams jaustis saugiai ir patogiai

DAILEE- NEMATOMAS PATIKIMUMAS, AKIVAIZDUS KOMFORTAS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Reguliariai naudojant valomąsias tabletes „Corega“, dantų protezai visada bus švarūs. Tinka
pilniems ir daliniams dantų protezams.
- Sunaikina 99,9 % blogą kvapą sukeliančių
bakterijų.
- Padeda pašalinti apnašas ir giliai įsigėrusias
dėmes.
- Suteikia dantų protezams gaivų mėtų kvapą.
- Veikia per 3 minutes.
Fiksuojamieji kremai „Corega“ patikimai veikia
iki 12 valandų ir neleidžia maisto likučiams
įstrigti po protezais. CHLT/CHPLD/0009/16;
2018/10

ir nvaistine.lt

iki

-30%

VALGYK, JUOKIS IR GYVENK!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

BURNOS HIGIENAI

ir nvaistine.lt

-20%

GENTLE DAY®

SUNSTAR GUM

Jau daugiau kaip 80 metų „Sunstar“ yra burnos ertmės higienos produktų gamybos lyderė. „Sunstar
GUM“ misija – užtikrinti savo klientams sveikus dantis bei dantenas, naudojant produktus, sukurtus
remiantis naujausiais išradimais ir klinikinių tyrimų rezultatais. „Sunstar GUM“ burnos higienos produktai sukurti, siekiant užkirsti kelią ne tik ligų simptomams, bet ir jų priežastims!

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

HIGIENOS PRIEMONĖS

Perkant pakuotę
Gentle Day –
drėgnos servetėlės
Bamboo DOVANŲ!

1 +1

INFEKCINĖMS ODOS
LIGOMS GYDYTI

MEDICINOS PRIEMONĖS

ir nvaistine.lt

-25%

„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS
SVEIKATOS RECEPTAS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Pirkdami NORFOS vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite
apmokėti net iki 20 % sumos už šį produktą:

-20%
DIAS® FORTE KOLAGENAS 30 paketėlių 3929 3143 €

MAISTO PAPILDAS

DIAS® FORTE – 2 skonių didelės koncentracijos 4 kolagenų kompleksas sąnariams, kaulams, kremzlėms ir odai. 1 paketėlyje (paros dozė) daugiau nei 10 000
mg hidrolizuoto kolageno.
Vartojimas. Vartoti po vieną (1) paketėlį per dieną. Paketėlio turinį supilti į stiklinę, užpilti ne aukštesnės kaip 25 °C vandeniu (apie 150 ml), išmaišyti ir išgerti.
Nevartoti, jei padidėjęs organizmo jautrumas bet kuriai iš produkto sudedamųjų medžiagų. Netinka vaikams iki 6 metų.

NEŽEMIŠKA 4 KOLAGENŲ GALIA!

NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml
Ketokonazolas
VAISTAS INFEKCINĖMS ODOS LIGOMS GYDYTI IR PROFILAKTIKAI

INTIMOHELP
Makšties tabletės „Intimohelp“ atkuria ir palaiko fiziologinį
makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje
esantis inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą,
sugeria pagausėjusias išskyras, naikina blogą kvapą. Sudėtyje
yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija: naudokite po 1 makšties tabletę 2 kartus per savaitę.
Intymios higienos emulsija „Intimohelp“ su rožių vandeniu
ir hialurono rūgštimi padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir prebiotikų. Rožių vanduo veikia antiseptiškai ir raminamai. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, paskui nuskalauti šiltu vandeniu.
Drėgnos intymios higienos servetėlės „Intimohelp“ su
alavijų lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina
odos, užtikrina optimalią higieną bet kokiomis aplinkybėmis.

„Gentle Day“® produktai – moterims, kurios myli save, saugo savo sveikatą ir rūpinasi
aplinka. Menstruacinė taurelė, pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero,
kuris nealergizuoja. Ekologiškos „Gentle Day“® higienos prekės itin tinka moterims,
kurių oda linkusi sudirgti ar alergiška. Lietuviškas prekės ženklas „Gentle Day“® garantuoja aukštą produktų kokybę, yra draugiškas Jums ir gamtai. Produktai yra sertifikuoti
Oeko-Tex® 100, Made for Helath®, VEGAN sertifikatais.

999

Indikacijos: šampūnas yra vaistas, vartojamas toliau išvardytoms infekcinėms odos
ligoms, kurias sukėlė grybeliai, gydyti:
- sėleninis galvos odos pleiskanojimas (Pityriasis capitis);
- seborėjinis dermatitas (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis
pleiskanomis);
- įvairiaspalvė dedervinė (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos, rudos ar
baltos spalvos, nelygiais kraštais dėmės).
„Nizoral“ šampūnas tinka Pityriasis capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai.
Vartojimas: paaugliams ir suaugusiesiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti „Nizoral“
šampūnu ir palaikyti 3–5 minutes, kad įsigertų (paprastai vienam kartui užtenka vienos
saujos šampūno). Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo
šampūnu dažnis priklauso nuo grybelių rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti,
ar jos profilaktikai.
Gydant galvos odos seborėjinį dermatitą ir pleiskanojimą: odą „Nizoral“ šampūnu reikia
plauti 2 kartus per savaitę 2-4 savaites, ligos atsinaujinimo profilaktikai - 1 kartą per savaitę
arba kas dvi savaites.
Gydant įvairiaspalvę dedervinę: odą „Nizoral“ šampūnu reikia plauti 1 kartą per dieną,
1 dieną.
Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: šampūno vartoti negalima, jeigu yra alergija
ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (sudrėkinta šampūnu oda
parausta, pradeda niežėti).
Pakuotės lapelio peržiūros data 2019 06 20. Reklamos teksto parengimo data 2020 05 06.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

KATEGORIJOS AKCIJA
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Jamieson Q10 kofermentas 30 mg
60 kapsulių

Jamieson kalcis su vitaminu D3
500 mg, 90 tablečių

Maisto papildas

Maisto papildas

-40%

• Jamieson CoQ10 yra išgautas iš biologiškai fermentuotų mielių, apdorotų pagal visus farmacinius CGMO protokolus (laboratoriniai ir gamybos tikslais).
• Jamieson kofermentas Q10 pagamintas minkštų kapsulių
pavidalu, taip užtikrinant jo veiksmingumą ir apsaugant nuo
maistinių medžiagų suirimo.

-40%

1049

1749

•
•
•
•
•
•

Net 500 mg kalcio karbonato 1 tabletėje.
Papildomai sudėtyje yra 25 µg (1000 TV) vitamino D3.
Tik 1 tabletė per dieną.
Pakuotės užtenka 3 mėnesiams!
Be glitimo, laktozės, dažiklių ir konservantų.
Kalcis reikalingas normaliai kaulų bei dantų
būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų
ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją,
normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba)
įsisavinimą.

-40%

719

1199

Pagaminta klevų šalyje
Jamieson Stress Plex, 90 tablečių
Maisto papildas

Jamieson geležis 50 mg,
60 tablečių
Maisto papildas

• Streso metu organizme vyksta daug cheminių reakcijų, galinčių įtakoti įvairių organų ir jų sistemų veiklą, to pasekoje organizmas išeikvoja
svarbias medžiagas, todėl ypač nukenčia nervų sistema.
• Stress Plex sudėtyje yra svarbių
elementų sveikai nervų sistemai palaikyti ir užtikrinti maistinių medžiagų
poreikius tuo metu, kai jų labiausiai
trūksta.
• Sudėtyje yra vitaminų B kompleksas,
kuris yra atsakingas už sveikos nervų
sistemos palaikymą, taip pat yra vitamino C ir cinko, teigiamai veikiančių
imuninę sistemą, kuri ypač susilpnėja
streso metu.
• Pakuotės užtenka 3 mėnesiams.

-40%

779

1299

Pagaminta klevų šalyje

• Šis geležies papildas gaminamas tik iš organinio geležies gliukonato,
rečiau sukeliančio šalutinį poveikį. Jamieson gamyboje nenaudojama neorganinė geležias – geležies sulfatas, kadangi ši forma turi
šalutinių poveikių.
• Šios specialios sudėties papildas leidžia
reikalingas maistingąsias medžiagas
pasisavinti palaipsniui per 6–8 valandas ir
dėl to sumažina šalutinį poveikį skrandyje
ir žarnyne.
• Pakuotės užtenka net 2 mėnesiams.

-30%

909

1299

JAI IR JAM

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

AMBIO
MULTIVITAMINAI
MOTERIMS PLIUS
60 tablečių

-25%

111424
99

MAISTO PAPILDAS

• Kartu su pagrindiniais vitaminais bei
mineralais sudėtyje taip pat yra nakvišų
ir agurklių aliejaus, žaliosios arbatos ekstrakto beu citrusinių vaisių bioflavanoidų.

PROSTAMIN

AMBIO
MULTIVITAMINAI
VYRAMS PLIUS

30 tablečių 639 447 €

60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

vyrams. „Prostamin“ sudėtyje yra moliūgų sėklų,
gulsčiųjų serenojų vaisių, afrikinių slyvų žievės
ekstraktų, padedančių palaikyti normalią prostatos, šlapimo pūslės ir šlapimtakių funkciją, cinko ir
vitaminų B6 ir E. Vartojimas: po 2 tabletes per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.

Vitaminai, mineralai, kofermentas Q10,
juodojo eleuterokoko ekstraktas, amino
rūgštys.

MAISTO PAPILDAS

PANER 30 tablečių 799 559 €

Rekomenduojamas vyresniems nei 45 metų MAISTO PAPILDAS

-30%

Rekomenduojamas vyrams, norintiems išlikti aktyviems ir palaikyti normalų seksualinį gyvenimą.
„Paner“ sudėtyje yra L-arginino, sauso juodųjų
eleuterokokų šaknų bei sausų gulsčiųjų ragužių
lapų ekstraktų, cinko bei seleno. Vartojimas: po
1–2 tabletes per dieną.

MOTERIMS

TOTALPOWER
WOMAN

30 tablečių

MEFLOVAN FORTE

MAISTO PAPILDAS

60 kapsulių

„Total POWER woman“ – tai 24 puikiai
tarpusavyje derančių vitaminų kompleksas aktyvioms moterims, skirtas grožiui,
energijai bei gerai savijautai. Normalų
kūno svorį padeda palaikyti gvaraninės
paulinijos, normalią plaukų ir nagų būklę
- cinkas, vitaminas A, niacinas, komforto
jausmą prieš menstruacijas ir jų metu –
tikrųjų skaistminų ekstraktas. Papildytas
kofermentu Q10. Vartojimas: gerti po 1
tabletę per dieną.

MAISTO PAPILDAS

-35%

„Meflovan forte“ – trijų augalinių medžiagų derinys, skirtas moterims, siekiančioms maksimalaus
komforto ir geros savijautos menopauzės metu. Šio
maisto papildo sudėtyje esantis raudonųjų dobilų
ekstraktas padeda palaikyti normalią būseną menopauzės metu. Sudėtyje taip pat yra dvimečių nakvišų
aliejaus ir sojų izoflavonai. Pakuotėje 2 mėnesių
kursas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną
užsigeriant nedideliu kiekiu vandens.

142255
39

MOTERIMS IŠ GAMTOS!

-35%

955
14

69

MULTIVITAMINAI VEIKLIOMS!

PROVITAL 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

„Provital“ sudėtyje yra gulsčiųjų serenojų vaisių ekstrakto, paprastųjų moliūgų
sėklų aliejaus, didžiųjų dilgėlių lapų miltelių, gulsčiųjų ragužių vaisių ekstrakto,
vitaminų, vario, cinko, seleno, likopeno, aminorūgščių.
Cinkas padeda palaikyti:

PROSTOSAN FORTE 30 kapsulių 1379 896 €
POTENZINE SUPERIOR 30 tablečių 1339 870 €

• normalų vaisingumą ir reprodukciją;
• normalią testosterono koncentraciją kraujyje.

MAISTO PAPILDAI

Selenas padeda palaikyti:

„Prostosan forte“ – pagalba vyresnio amžiaus vyrų prostatai. Sudėtyje esantys
sabalpalmių ir rugių žiedadulkių ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos
funkciją, o afrikinių pigių ekstraktas – normalią šlapimo pūslės funkciją. Kininio
ženšenio ekstraktas padeda išlaikyti energingumą. Šio preparato sudėtis taip
pat praturtinta vitaminu D3 ir cinku. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 2 kartus per
dieną, valgio metu.
„Potenzine superior“ – subalansuotas derinys potencijai. Šio maisto papildo
sudėtyje esantis ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę funkciją,
ištvermę ir energingumą. Normalų lytinį potraukį ir seksualinį pajėgumą padeda palaikyti gulsčiosios ragūžės vaisių ekstraktas, o normalų vaisingumą ir
testosterono koncentraciją kraujyje – cinkas. Sudėtyje taip pat yra L-arginino.
Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną, valgio metu.

• normalią spermatogenezę;
• normalią skydliaukės veiklą.
Varis padeda palaikyti:

• normalią imuninės sistemos veiklą;
• normalią plaukų ir odos pigmentaciją.

-40%

91715

29

Vitaminas B6 padeda reguliuoti hormonų aktyvumą bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Vitaminas E, varis ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacines pažaidos.
Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-35%

KIEKVIENO VYRO PASIRINKIMAS!

MOTERIMS

NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ
ALIEJUS

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-40%

101725
09

Nakvišų ir agurklių aliejai – polinesočiųjų riebalų
rūgščių šaltiniai, juose ypač daug linoleno ir gama linoleno rūgščių bei kitų medžiagų, kurie ypač reikalingi
moterims. Produkto sudėtyje esantis vitaminas E padeda
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Nakvišų ir
agurklių aliejai kartu su vitaminu E veikia kompleksiškai
bei sustiprina vienas kito poveikį. Šie aliejai išgaunami
šaltojo spaudimo būdu, todėl išsaugomos jų vertingosios savybės.
Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

MENOSTOP PAIRA 30 kapsulių

-30%

5668

09

MAISTO PAPILDAS

Sudedamosios dalys: sojos pupelių aliejus, želatina, sojų izoflavonai, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, vanduo, dažiklis geležies oksidai.
Vartojimas: suaugusiems po 2 kapsules per dieną valgio metu.
*Be glitimo.

29

30

ŠEIMAI

Nuolaidos galioja su
vaistinės lojalumo kortelėmis.

1769€
6

1327€

59

4

€

94

€

-25%

-25%

Moller‘s Omega-3 Junior
45 braškių skonio kramtomos žuvelės
Maisto papildas

„Möller’s Junior“ – skaniausi žuvų taukai, turintys daug omega-3 riebalų rūgščių ir vitamino
D. 250 mg omega-3 riebalų rūgšties DHR per
parą padeda palaikyti normalią smegenų
funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą, normalią kaulų ir dantų būklę.
RŪPINAMĖS IR MAŽAIS, IR DIDELIAIS.

SELENAS

30 tablečių
Maisto papildas
Selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią plaukų ir nagų būklę.

1469€
955€

-35%

TOTALPOWER MAN
30 tablečių
Maisto papildas

1+1

„TotalPOWER man“ – galingi multivitaminai aktyviam vyrui su 23 veikliosiomis
medžiagomis: vitaminais ir mineralais.
Juodieji eleuterokokai padeda palaikyti
normalią protinę veiklą ir energiją. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
Vartojimas: „TotalPOWER woman“ ir
„TotalPOWER man“ gerti po 1 tabletę
per dieną.
MULTIVITAMINAI VEIKLIEMS!

VITIRON™ ACTIVE SUSCAPS
30 kapsulių
Maisto papildas

„VitirON™ Active Suscaps“ – tai unikalus kompleksas, kuriame visų mikroelementų yra 100% rekomenduojamos paros normos. Ypač tinka tiems, kurie
dirba daug protinių ar fizinių jėgų reikalaujantį darbą, patiria stresą, geria
kavą, sportuoja, kurių mityba yra nereguliari ir nesubalansuota. Speciali
Suscaps kapsulių technologija užtikrina gerą medžiagų pasisavinimą.
IŠLIKITE SVEIKI, ŽVALŪS IR PILNI GYVYBĖS!

2329€

1863€

-20%

Silicea DIRECT

15 ml gelio, 30 paketėlių
Maisto papildas
Silicea gali padėti aprūpinti jūsų organizmą svarbiais elementais ir palaikyti Jūsų
grožį. Silicis yra antras po deguonies labiausiai žemėje paplitęs elementas. Silicis – natūrali gamtinė medžiaga. Biotinas
padeda palaikyti normalią odos ir plaukų
būklę. Selenas padeda palaikyti normalią
nagų ir plaukų būklę.

-20%
DIFOLIN+, 30 kapsulių 1649 1319 €
DIFOLIN, 60 kapsulių 789 631 €
Maisto papildai moterims

„Difolin+“ geležies įsisavinimui, hemoglobinui, nuovargio mažinimui, nervams,
imunitetui: mikrokapsuliuota liposomose geležis + folio rūgštis + vitaminai B12,
D3, C + varis.
„Difolin“ planuojančioms pastoti, nėščioms ir maitinančioms: ląstelių dalijimuisi,
vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos mažinimui, kraujodarai, nervams,
imunitetui: folio rūgštis + vitaminas D3.
Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino susidarymą, vitaminas B12 - nervų sistemos veiklą, folio rūgštis - normalią kraujodarą, motinos audinių augimą
nėštumo metu, mažinti pavargimo jausmą, nuovargį. Folio rūgštis ir vitaminas D dalyvauja ląstelių dalijimosi procese. Vitaminas D padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos veiklą. Papildomai vartojant folio rūgšties, nėščiosios kraujo eritrocituose daugėja foliatų. Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose
yra besivystančio vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas poveikis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 μg folio rūgšties ne
trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo.
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Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

AMBIO KALCIS VAIKAMS 100 ml

MAISTO PAPILDAS

AMBIO MULTIVITAMINAI VAIKAMS

Skystasis maisto papildas. Kalcis, vitaminas D3, L-lizinas. Maisto papildo
sudėtyje esantis kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti.
Kalcis padeda palaikyti:

150 ml sirupas

MAISTO PAPILDAS
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Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Vitaminas A ir riboflavinas padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas B6 ir niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Kalcis reikalingas
normaliai kaulų būklei palaikyti. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią dantų būklę. Vartojimas: vaikams nuo 3 m. gerti po 2 arbatinius
šaukštelius (10 ml), suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams
gerti po 15 ml (3 arbatinius šaukštelius) 1 kartą per dieną. Prieš vartojimą suplakti.

4

-35

%

• normalią energijos apykaitą;
• normalią raumenų veiklą, normalų nervų impulso perdavimą;
• normalią virškinimo fermentų veiklą;
• normalų kraujo krešėjimą.
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-35%

MEDICINOS PRIEMONĖS

Moteriai pastojus jos organizmas ima gaminti specifinį hormoną „žmogaus chorioninį gonado tropiną“
(ŽCG) tai yra glikoproteininis hormonas išskiriamas iškart po apvaisinimo besivystančios placentos. Nėštumo testas Amediplus yra skirtas nustatyti ŽCG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagnozę
nustato gydytojas. Testo tikslumas 99%, jautrumas 99%.

• normalią kaulų ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją;
• normalią imuninės sistemos veiklą;
• normalią kalcio koncentraciją kraujyje;
• normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

AMBIO VITAMINAS C VAIKAMS

AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI

50 guminukų

AMEDIPLUS nėštumo testas, juostelė, 1 vnt. 109 087 € -20 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, kasetė, 1 vnt. 199 149 € -25 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, ypač ankstyvas/srovinis, 1 vnt.
582 378 € -35 %
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Vitaminas D padeda palaikyti:

MAISTO PAPILDAS

60 mg vitamino C. Vitaminas C padeda palaikyti:

6859

-30%
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• normalią nervų sistemos veiklą;
• normalią psichologinę funkciją;
• normalią energijos apykaitą;
• normalią imuninės sistemos veiklą.

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai dantenų, dantų, odos ir kraujagyslių funkcijai, susidarymą. Vitaminas C
padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

MULTI- MAM
MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS IR
KOSMETIKA

ir nvaistine.lt

-15

%

Multi- Mam kompresai gydo ir apsaugo žindančios moters spenelius. Kompresuose „Multi-Mam“ yra 2QR kompleksas. Jis neutralizuoja patogenines bakterijas, veikia vėsinamai, skatina natūralų
gijimą. Mūsų švelnūs, bet efektyvūs produktai – puiki pagalba, lengvinanti žindymą. Kompresai ir krūtų balzamas saugūs,
jei kūdikis juos praryja, jų nereikia nuplauti ar nuvalyti prieš
žindant kūdikį. Multi Mam Babydent – saugus balzamas kūdikių dantų dygimo metu. Balzamą tepti ant kūdikio dantenų pagal
poreikį, be cukraus, saugus ir efektyvus. 2QR kompleksas – patentuoti biologiškai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų
alavijų (Barbadensis Miller) medžiagų. www.2QR.com

PROFESIONALI PAGALBA MAMAI IR KŪDIKIUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

TEDIS SU EŽIUOLE

100 miško uogų skonio tablečių 1479 887 €

TEDIS SU EŽIUOLE

30 miško uogų skonio tablečių 959 575 €

-40

%

MAISTO PAPILDAS

TEDIS SU EŽIUOLE papildo vaiko organizmą vitaminais ir mikroelementais.
Sudėtyje yra ežiuolių, liucernų, guobų, spanguolių ekstraktų ir vitamino C,
kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. TEDIS SU EŽIUOLE kramtomosios tabletės yra vaikų mėgstamos meškiukų formos.

Pasiūlymai galioja 2021 07 01 – 2021 07 31.
Leidinyje nurodytos maisto papildų, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos galioja su vaistinės lojalumo
kortelėmis, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose
dalyvaujančioms prekėms.
Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija
nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų
sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar
vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės
tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip
nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Daugiau informacijos Norfos vaistinėje, tel. 8 800 10008, MAŽYLIUI IR MAMAI
skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.vaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau –
pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2021 06 15.

