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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

CLEAR BRAIN™ 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Kompleksas atminčiai ir protinei veiklai „Clear Brain“ gaminamas iš granatmedžių vaisių, graikinių riešutų, pajūrinių pušų žievės, juodųjų pipirų 
ekstraktų, jodo ir vitaminų. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) padeda 
palaikyti normalią protinę veiklą. Tiaminas, niacinas, vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Taip 
pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
ŠVEDIŠKI VITAMINAI ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI!

SMARTHIT IV® efektyvaus pasisavinimo maisto papildai
MAISTO PAPILDAI
Dėl patentuotos efektyvaus pasisavinimo technologijos „Miosol“ sukuriama mikrokapsulė, į kurią patalpinami vitaminai, mineralai ar augaliniai 
ekstraktai. Mikrokapsulės funkcija – apsaugoti viduje esančias medžiagas nuo skrandžio rūgščių. Taip pat maistinių medžiagų molekulės linkusios 
laikytis mikrokapsulės viduje, todėl nedirgina skrandžio. Toks įkapsuliavimo būdas gali užtikrinti iki 6 kartų efektyvesnį maistinių medžiagų pasisa-
vinimą organizme. Mikrokapsuliuotų maisto papildų SMARTHIT IV® liniją sudaro: 
„SMARTHIT IV® Ferrum“ – normaliam hemoglobino ir raudonųjų kūnelių susidarymui; 
„SMARTHIT IV® Ferrum Liquid“ – skystos formos geležis, tinkama ir vaikams nuo 3 metų. Normaliam hemoglobino ir raudonųjų kūnelių 
susidarymui. Mikrokapsuliuota geležis neturi įprastai geležiai būdingų šalutinių reiškinių (nedirgina skrandžio, nepalieka nemalonaus poskonio 
burnoje, nedažo dantų ir pan.); 
„SMARTHIT IV® Vitamin D3“ – vitaminas D3 imuninei sistemai;
„SMARTHIT IV® Vitamins D3+K2“ – kaulams ir normaliam kraujo krešėjimui; 
„SMARTHIT IV® Vitamin B12“ – normaliai kraujodarai bei psichologinei funkcijai palaikyti ypač daug dirbantiems ir besimokantiems žmonėms; 
„SMARTHIT IV® Curcumin“ – mikrokapsuliuotos formos kurkuminas imuninei sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui krau-
jyje palaikyti;
„SMARTHIT IV® Vitaminas C“ padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
SMARTHIT IV® – MENAS VEIKTI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS 
PALENGVINTI

NUO SKAUSMO

FERVEX
FERVEX granulės geriamajam tirpalui, vaikams, 8 paketėliai 
FERVEX granulės geriamajam tirpalui, suaugusiems, be cukraus, 8 paketėliai 
FERVEX granulės geriamajam tirpalui, suaugusiems, 8 paketėliai
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Fervex suaugusiems ir suaugusiems be cukraus: 500 mg paracetamolio, 25 mg feniramino maleato, 200 mg askorbo rūgšties; Fervex vaikams: 
280 mg paracetamolio, 10 mg feniramino maleato, 100 mg askorbo rūgšties. Terapinės indikacijos. Trumpalaikių ūminių peršalimo ligų 
simptomams (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) palengvinti. Fervex vaikams: trumpalaikių ūminių peršalimo ligų simptomams 
(karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) palengvinti vaikams nuo 6 iki 15 metų. Dozavimas ir vartojimo būdas. Fervex suaugusiems 
ir suaugusiems be cukraus: gerti po vieną paketėlį 2-3 kartus per parą. Fervex vaikams: vaikams nuo 6 iki 10 metų gerti po 1 paketėlį 2 k./
parą; nuo 10 iki 12 metų gerti po 1 paketėlį 3 kartus per parą; nuo 12 iki 15 metų gerti po 1 paketėlį 4 k./parą, bet ne dažniau kaip kas 4 val. 
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, aktyvios kepenų ligos, uždaro kampo 
glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio prievarčio stenozė, šlapimo takų akmenys, vaikams ir paaugliams iki 15m.; Fervex vaikams: vaikams iki 
6 metų. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku jeigu Jūs sergate Žilbero sindromu, sunkia inkstų liga; hemolizine anemija, 
epilepsija, linkę susidaryti akmenys šlapimo takuose, jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, piktnaudžiaujate alkoholiu, yra anoreksija, dehidratacija, 
esate suaugęs sveriantis ≤ 50 kg, esant G6FD trūkumui ir sutrikusiai geležies apykaitai. Nevartokite kartu jokio kito vaisto, kurio sudėtyje yra para-
cetamolio. Cukriniu diabetu sergantiems atsargiai vartoti Fervex suaugusiems ir sergantiems fenilketonurija atsargiai vartoti Fervex suaugusiems 
be cukraus. Teksto parengimo data: 2020.12.10. PM-LT-2020-12-1852. 

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI,  
INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI

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.

ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI 

ESSENTIALE FORTE N
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių   779 € 
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 100 kietųjų kapsulių   1669 € 
ESSENTIALE FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių   1129 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg arba 600 mg sojų fosfolipidų. Indikacijos: simptomų, tokių kaip apetito stoka, 
spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. Vartojimo bū-
das ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės arba viena 600 mg 
kietoji kapsulė. Paros dozė – po dvi 300 mg kietąsias kapsules arba po vieną 600 mg kietąją kapsulę 3 kartus per parą (1 800 mg sojų fosfolipidų). 
Essentiale forte N saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 12 metų neištirti. Dėl šios priežasties Essentiale forte N neturėtų būti 
vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramtytos, užgeriant dideliu skysčio kiekiu (pvz., stikline van-
dens). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas žemės 
riešutams arba sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. Specialūs įspėjimai: Essentiale forte N neapsaugo nuo toksinių 
medžiagų (pvz., alkoholio) sukelto kepenų pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. Essentiale forte N gali silpninti kraują 
skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pastarųjų vaistų dozę. Essentiale forte N sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto 
ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis. Teksto 
parengimo data: 2018 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data: 01/2021. MAT-LT-2000340  V 1.1
MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

KEPENIMS
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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. 

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 va-
landas. 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!

VIRUPROTECT STADA burnos puškalas 7 ml.
MEDICINOS PRIEMONĖ
ViruProtect STADA yra burnos purškalas nuo peršalimo. Gydo peršalimą ir sušvelnina jo simptomus. Jis sukuria apsauginį barjerą nuo peršalimą 
sukeliančių virusų, padengdamas burnos gleivinę. Barjeras sulaiko peršalimą sukeliačius virusus, juos nukenksmina ir slopina jų plitimą bei 
dauginimąsi. 
Vartoti esant galimam peršalimą sukeliančių virusų poveikiui arba vos tik pajuntami peršalimo simptomai. ViruProtect STADA yra tinkamas suau-
gusiesiems ir vaikams (vyresniems nei 4 metų amžiaus).

POLOVOX 8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalas (tirpalas) 15ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. Indikacijos: skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, 
skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems. Dozavimas ir vartojimo me-
todas. Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas.  
Per įpurškimą neįkvėpti. PoloVox skirtas vartoti tik trumpą laiką. Kontraindikacijos. PoloVox vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija 
(padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto me-
džiagai; anksčiau  buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau 
skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo 
arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti 
vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio 
preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolei būtiną laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, 
prieš pradedant vartoti PoloVox: jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių 
uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sistemine raudonąja vilklige ar mišria jungiamojo audinio 
liga; hipertenzija; žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 
mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data- 2020 m. 07 mėn.

SKAUDANČIAI GERKLEI
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NAVI®VISION PLUS
NAVI®VISION PLUS, paraudusioms akims, 15 ml 
NAVI®VISION PLUS, pavargusioms akims, 15 ml 
NAVI®VISION PLUS, sudirgusioms akims, 15 ml
MEDICINOS PREKĖS
Stipriai drėkinantys natūralūs akių lašai pagrindinėms akių problemoms spręsti.
Pavargusioms akims: užtikrina greitą ir ilgalaikį palengvėjimą, esant sausų akių pojūčiui. Sudirgusioms akims: ramina dėl alergijos sudirgusias 
akis. Paraudusioms akims: padeda palengvinti paraudusių akių būklę, susijusią su uždegimu, niežėjimu, deginimu, svetimkūnio patekimu.
• Su natrio hialuronatu 0,3 %.
• Su natūraliais augaliniais ekstraktais.
• Be konservantų, kai patenka į akis.
• Tinka naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.
• Atidarius galioja 3 mėn.
• Pakuotėje net 15 ml.
• Neutralus pH.
TINKA NAUDOTI NEŠIOJANT VISŲ RŪŠIŲ KONTAKTINIUS LĘŠIUS.

NATŪRALŪS 
AKIŲ LAŠAI 

ELFIMEST
ELFIMEST, 20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės   299 € 
ELFIMEST, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių   399 €
Ezomeprazolas
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Elfimest, 20 mg“ skrandyje neirios tabletės. 1 skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo (atitinkančio 21,75 mg ezomeprazolo magnio 
druskos dihidrato). Terapinės indikacijos: „Elfimest“ skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir 
skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 tabletė) kartą 
per parą. Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams 
visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant puse stiklinės vandens. Tablečių negalima nei kramtyti, nei traiškyti. 
Kitas pasirinkimas – tabletę galima disperguoti pusėje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, 
pakeistiems benzimidazolams arba pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo 
priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikarto-
jantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar meleną arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes 
gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo 
trakto operaciją; jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jie serga gelta 
arba sunkia kepenų liga; jie yra vyresni kaip 55 m. ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Protonų siurblio inhibitoriai siejami su labai 
retais PORV atvejais. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Reklamos 
teksto parengimo data 2019-07-25.
GREITA IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!

NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO 
RŪGŠTINGUMO

PERŠALUS



Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.SUPER PASIŪLYMAI4

VENORUTON FORTE 500 mg, 30 tablečių   799 € 
VENORUTON 1000 mg, 15 šnypščiančių tablečių   1299 €
O-(β-hidroksietil)-rutozidai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
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

PILVO SKAUSMUI, PŪTIMUI, DUJŲ 
KAUPIMUISI ŽARNYNE PALENGVINTI

METEOSPASMYL® 60 mg/300 mg minkštosios kapsulės, 20 minkštųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS.
Terapinės indikacijos. Žarnyno funkcijos sutrikimų, lydimų meteorizmo ir dujų kaupimosi žarnyne (esant dirgliosios žarnos sindromui) simpto-
minis gydymas. Dozavimas. Suaugusiesiems nuo 18 metų amžiaus: paprastai vartojama po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną pradedant valgyti. 
Vaistinis preparatas vartojamas 3–4 savaites. Meteospasmyl nėra skirtas vartoti jaunesniems kaip 18 metų pacientams. Vartojimo būdas. Vartoti 
per burną. Kapsulės geriamos prieš pradedant valgyti, jos yra nuryjamos nekramtytos užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu. Kontraindikacijos. 
Alergija alverino citratui, simetikonui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; žarnų nepraeinamumas; vartojimas vaikams ir paaugliams 
iki 18 metų. Specialūs įspėjimai. Atsargiai vaistą reikia vartoti tais atvejais, kai yra galimo žarnyno nepraeinamumo simptomai (pykinimas, vėmi-
mas, pilvo skausmas, dujų ir (arba) išmatų susilaikymas). Meteospasmyl gali padidinti kepenų fermentų koncentraciją kraujyje. Gydymo eigoje, 
norėdamas patikrinti kepenų būklę, gydytojas gali skirti kraujo tyrimus. Esant padidėjusiai šių fermentų koncentracijai, gydytojas gali nutraukti 
gydymą.  
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simpto-
mai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasi-
reiškė 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 2021 m. vasario 12 d.

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 nepa-
kankamumas. 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 var-
toti 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! 

GUTTALAX
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml   399 € 
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml   599 €
(Natrio pikosulfatas)
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Indikacijos. Trumpalaikis vidurių užkietėjimo mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. Dozavi-
mas ir vartojimo metodas. Guttalax geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10-20 lašų per parą. 4–10 metų 
vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės 
viršyti negalima. Kontraindikacijos. Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar 
obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė 
uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato 
pagalbine medžiaga. Specialūs įspėjimai. Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. Gutta-
lax pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima 
vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data: 2017 m. spalio mėn. Reklaminio teksto parengimo data: 
11/2020. MAT-LT-2000335 V 1.0
UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT.

VIRŠKINIMO SISTEMAI

STREPSILS
STREPSILS Honey & Lemon 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės   
STREPSILS Vitamin C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės   
STREPSILS Menthol & Eucalyptus 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės   
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (Strepsils Vitamin 
C) ir 8 mg levomentolio (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Terapinės indikacijos: lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. Dozavimas 
ir vartojimo metodas: Strepsils Menthol&Eucalyptus: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams lėtai čiulpti po 1 pastilę kas 
2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 pastiles per 24 val. Strepsils Honey&Lemon, Strepsils Vitamin C: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 
6 metų vaikams čiulpti po 1 pastilę kas 2–3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 pastiles per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai 
arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesniems nei 12 metų vaikams (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Jaunesniems nei 6 metų 
vaikams (Strepsils Honey & Lemon ir Strepsils Vitamin C). Specialūs įspėjimai: dėl užspringimo pavojaus šių vaistinių preparatų nerekomenduo-
jama vartoti mažiems vaikams. Atsargumo priemonių reikia cukriniu diabetu sergantiems pacientams, nes vienoje pastilėje yra 2,4 g cukraus ir 
2,5 g cukraus (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės 
netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Strepsils Vitamin C sudėtyje yra azodažiklių – Ponso 4R 
(E124) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų. Reklamos tekstas parengtas 2020-09-10.

SVORIUI MAŽINTI

ORLISTAT POLPHARMA 60 mg 42 kietosios kapsulės
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
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 gydy-
mas 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 hi-
pertenzijai 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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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 at-
sargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data: 2021-01-29. Reklamos 
teksto parengimo data: 2021 03 18.

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

EXCILOR 2IN1 priemonė karpoms gydyti
MEDICINOS PRIEMONĖ
Viename įrenginyje derinama krioterapija ir gydymas geliu. Veikia karpą iš vidaus ir iš išorės. Efektyvus karpų gydymas per vieną 5 dienų trukmės 
seansą.*
* Du klinikiniai tyrimai, n = 82, duomenys byloje.
EXCILOR® – MEDICININĖS PĖDŲ PRIEŽIŪROS EKSPERTAS.

NUO RAUMENŲ IR  
SĄNARIŲ SKAUSMO

VIPROSAL B® 
VIPROSAL B®, tepalas, 50 g   599 €   
VIPROSAL B®, tepalas, 75 g   799 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino 
eterinio aliejaus. Indikacijos: sąnarių ir raumenų skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: nedidelis „Viprosal B®“ kiekis (5–10 g, t. y. 
1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti 
ant odos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. 
Specialūs įspėjimai: „Viprosal B®“ negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros 
teisės turėtojo atstovas: AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2015-09-29.
VIPROSAL B – IŠMINTINGAS PASIRINKIMAS NUO SKAUSMO!

INFEKCINĖMS ODOS 
LIGOMS GYDYTI

NUO RĖMENSNUO KOSULIO

PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Indikacijos. „Panzilan“ sudėtyje 
yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminantį „siurblį“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ 
vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas 
yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, 
kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinėje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). Dozavimas ir vartojimo 
būdas. Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima 
kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranyks ligos 
simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau kaip 4 savaites negalima. Kontraindikacijos. Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) 
pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“ medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanaviro; amžius iki 
18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotės 
ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų 
arba simptomai neseniai pasikeitė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado 
gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. 
Atsirūgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo nedelsiant. Jo 
negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. 
„Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima.
UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!
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AMBROLAN 30 mg, 20 tablečių 
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Ambrolan“ yra labai veiksmingas vaistas, kurio veiklioji medžiaga ambroksolis yra bromheksino 
metabolitas. „Ambrolan“ mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina virpamojo epitelio aktyvumą ir taip skatina sekretą pasišalinti iš bronchų, 
skystina pernelyg klampias gleives ir palengvina jų išsiskyrimą, vartojamas sergantiesiems ūmine arba lėtine bronchų ir plaučių liga, kurios metu 
sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretui skystinti. Vartojimas. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams įprastinė 
dozė yra 1 tabletė 3 kartus per parą. Vartojama po valgio, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. 
„Ambrolan“ vartoti negalima, jeigu yra: alergija ambroksoliui; skrandžio ir (arba) žarnyno opa; pirmuosius 3 nėštumo mėnesius ir maitinant 
krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tabletėje yra 100 mg laktozės (pieno cukraus). 
NUGALĖKITE KOSULĮ!

NAUJIENA!



Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.SUPER PASIŪLYMAI6
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COLDREX
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 12 tablečių   399 € 
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 24 tabletės   599 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, 20 mg terpinhidrato, 30 mg askorbo rūgšties.
Terapinės indikacijos. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas.
Vartojimo būdas. Dozavimas. Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: gerti po 2 tabletes kas 4-6 
val. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės per 24 valandas. 12-16 metų paaugliams, kurių kūno svoris 43–54 kg: po 1 tabletę kas 4–6 valandas, jei reikia. Didžiausia paros dozė: 
4 tabletės per 24 val. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Vartokite tabletes užsigerdami vandeniu.
Specialūs įspėjimai. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo, nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės 
gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Vaisto vartojimo metu nevartokite alkoholinių gėrimų, kitų produktų, kuriuose yra kofeino. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami 
vartoti šį vaistą, jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; 
reguliarai vartojate alkoholį; sergate Žilbero sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate 
hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar vyresnis nei 16 metų paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar 
šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti 
metabolinės acidozės rizika.
Kontraindikacijos. Vaisto artoti negalima jeigu: yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; padidėjęs kraujo spaudimas; padidėjęs skydliaukės 
aktyvumas; sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždaro kampo glaukoma, feochromocitoma, kepenų ar sunkia inkstų liga, esate nėščia ar žindote kūdikį, vartojate vaistų, 
mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų, vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, 
betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo, jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir 
paaugliams, kurių kūno svoris yra mažesnis nei 43 kg.
Reklamos teksto parengimo data: 2020-10-16.

COLDREX HOTREM 
COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, N5   399 € 
COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10   599 € 
COLDREX HOTREM HONEY &  LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10   599 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. 
Vartojimo būdas. Dozavimas. Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: rekomenduojama dozė 
yra 1 paketėlis kas 4–6 valandas, jei reikia. Nevartokite daugiau kaip 5 paketėlių per parą. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas.Negalima viršyti nurodytos dozės. Suberti 
vieno paketėlio turinį į stiklinę ar puodelį, pripilti karšto vandens ir gerai išmaišyti. Jei reikia, įpilti šalto vandens. Specialūs įspėjimai. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, 
kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti 
sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud 
fenomenu, inkstų liga, Žilbero sindromu, hemolizine anemija, sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika, astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas 
acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliarai vartojate alkoholį; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; 
Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo 
susilaikymas ar šlapimo takų akmenys. Kontraindikacijos. Vaisto vartoti negalima jeigu: yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; padidėjęs 
kraujo spaudimas, skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždaro kampo glaukoma, feochromocitoma, kepenų ar sunkia inkstų liga; esate nėščia ar 
žindote kūdikį; vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; vartojate tokius vaistus depresijai gydyti 
kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir 
paaugliams. Reklamos teksto parengimo data 2020-10-16
STIPRESNIS NEI PERŠALIMAS IR GRIPAS!

VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių
NERECEPTINIS VAISTAS
Veiklioji medžiaga: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. Indikacijos: suaugusiųjų lėtinio veninės krau-
jotakos 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. Kontraindi-
kacijos: 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. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą naudoti 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 2021 06 18. VEL-LT2106-28 
PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

KOJŲ VENOMS

PATOGI DOZĖ. 
TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

399nuo
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GROŽVITA LINIJA 
MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKA 
GROŽVITA LINIJA – tai vienas kitą papildantys produktai, bet galima naudoti ir atskirai pagal poreikį. Maisto 
papildai skirti odai, nagams, plaukams.
GROŽVITA, 80 kapsulių –  optimaliai subalansuotas vitaminų ir natūralių augalinių ekstraktų derinys Jūsų grožiui. 
GROŽVITA COLLAGEN, 42 tabletės – praturtinta kalogenu.
GROŽVITA PLIUS, 42 tabletės – tabletė per dieną
Grožvita PRO šampūnas ir Grožvita Pro serumas - skirti jūsų tobuliems plaukams.
GROŽVITA PRO. Sudėtyje gausu augalinių ekstraktų jų derinys skirtas silpnų ir slenkančių plaukų bei riebių 
plaukų, esant galvos odos seborėjai, priežiūrai. 
Geriausią efektą pasieksite šampūną naudodami kartu su serumu Grožvita PRO nuo plaukų slinkimo (iš tos pačios 
linijos) ir sustiprinsite priežiūros poveikį gerdami maisto papildą Grožvita tabletes.
Saugus putotojas - Disodium Laureth-3 Sulfosuccinate
BŪK GRAŽI SU „GROŽVITA“!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Pirkdami NORFOS vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite 
apmokėti net iki 25 % sumos už šiuos produktus:

-25%

AMBIO NERVŲ SITEMAI 15 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Valerijono šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti gerą 
psichologinę būseną streso metu. 
Melisų žolės ekstraktas padeda palaikyti gerą nuotaiką ir normalią 
miego kokybę. 
Ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti pažintines funkcijas ir 
atmintį. 
Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

AMBIO NERVŲ SITEMAI 100 ml
MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje yra raudonžiedės pasifloros žiedų, vaistinės melisos žolės 
vaistinės ramunės žiedų, bei paprasto apynio žiedų ekstraktų.
Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią: nervų sistemos veiklą, psicho-
loginę funkciją, imuninės sistemos veiklą, energijos apykaitą.
Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei regu-
liuoti hormonų aktyvumą.



7PERŠALUSNurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

050PIGU

189PIGU

-20%

1+1Perkant pakuotę – 
antra bet kuri 
DOVANŲ!

SAMBUCOL BLACK ELDERBERY 
CHEWABLE TEDDIES FOR KIDS, 
60 kramtomų meškiukų   1019 815 €  
FOR KIDS, geriamieji lašai, 120 ml    1199 959 €  
IMMUNO FORTE, geriamieji lašai, 120 ml    1199 959 €   
IMMUNO FORTE, 30 kapsulių   1549 1239 € 
MAISTO PAPILDAI
Natūralus pasirinkimas gripo ir peršalimo profilaktikai, ir sergant
Juoduogio šeivamedžio uogų ekstraktas:
• Kliniškai įrodyta, mažina gripo trukmę ir simptomus 50 procentų
• Veiksmingi klinikinių tyrimų rezultatai prieš paukščių ir kiaulių gripą
• 8 kartus daugiau antioksidantų nei spanguolėse
• Vitaminas C ir Cinkas padeda apsaugoti nuo peršalimo ligų ir palaiko normalią 

imuninės sistemos veiklą
• Sambucol unikali medžiaga Antivirn yra natūralus agentas trukdantis virusams 

daugintis
Klinikiniai tyrimai parodė, kad 93 % sergančiųj gripu, pavartoję šeivamedžio eks-
trakto, nebejuto jokių ligos simptomų jau po 2 dienų. Tuo tarpu tie, kurie vartojo 
placebo, pasveiko tik po maždaug 6 dienų. Sambucol naudoja milijonai žmonių 
visame pasaulyje.  
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.  

IMUNITETUI VAIKAMS 
IR SUAUGUSIEMS

ASKORUTINAS 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS
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 vei-
klą 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.

IBUGARD 
200 mg, 10 minkštųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kapsulėje yra 200 mg ibuprofeno. 
Indikacijos: trumpalaikis simptominis įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo 
skausmo gydymas; simptominis įvairios kilmės karščiavimo gydymas. Vartojimo 
būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į paciento kūno 
svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, 
maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio. Minimalus laiko tarpas tarp 
dozių – 4–6 valandos. Kontraindikacijos: „Ibugard“ nevartoti, jeigu yra padidėjęs 
jautrumas vaisto sudedamosioms medžiagoms; yra pasireiškęs šalutinis poveikis, 
vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra neaiškių krau-
jodaros sutrikimų; jei yra ar buvo pepsinė opa arba kraujavimas iš virškinamojo 
trakto; jei yra kraujavimas į smegenis ar kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų 
ar širdies nepakankamumas; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: 
jeigu prasideda virškinamojo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydymą ibupro-
fenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti ibupro-
feno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje yra buvę virškinamojo trakto 
ligų, buvusi hipertenzija arba širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų 
funkcija, nustatyta sisteminė raudonoji vilkligė arba kita imuninio audinio liga, kai 
pacientas po sunkios chirurginės operacijos ar serga obstrukcine kvėpavimo takų 
liga, alerginėmis ligomis. Ibuprofenas laikinai gali slopinti trombocitų funkciją. Ne-
vartoti pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Teksto 
paruošimo data 2017 01 mėn.

SKAUSMUI MALŠINTI,  
TEMPERATŪRAI MAŽINTI
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PROPODEZAS 50 tablečių
MAISTO PAPILDAI
PROPODEZAS – propolis (bičių pikis) su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais. Ne 
tik naudingas gerklei ir imunitetui, bet ir gaiviai skanus. Jau 28 metus gaminamas 
Lietuvoje. 
Imbieras palaiko normalią gerklės bei bronchų funkciją, kvėpavimo takų sistemą. 
Vitaminas C svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai.
PROPODEZAS – BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI IR IMUNITETUI. 

GERKLEI IR IMUNINEI SISTEMAI

ALSIROYAL® CISTUS PLUS  
INFECT BLOCKER 
30 čiulpiamų pastilių
MEDICINOS PRIEMONĖ
Apsauga nuo virusų ir bakterijų, siekiant užkirsti kelią infekcijoms ir 
kvėpavimo takų susirgimams fiziniu būdu. Cistus PLUS Infect Bloc-
ker reaguliariai naudojamas:
•  Palaikyti natūralią burnos ir ryklės gleivinės apsauginę funkciją 

nuo virusų ir bakterijų fiziniu būdu.
•  Naudoti, pasireiškus pirmiesiems dirginimo gerklėje požymiams. 
•  Esant padidėjusiai infekcijos rizikai, siekiant užkirsti kelią ir iš-

vengti infekcinių ir uždegiminių bet kokios kilmės kvėpavimo takų 
susirgimų, fiziniu (mechaniniu) būdu susidarant barjerui burnos 
ir ryklės srityje. 

MUKALTINAS 
50 mg, 10 tablečių 
MAISTO PAPILDAS
Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 1 tabletę, 
vyresniems nei 3 m. vaikams – po 0,5 tabletės 2–3 
kartus per dieną (vaikams galima ištirpinti 1/3 stikli-
nės šilto vandens). Gamintojas – „Vifitech“, Rusija.

TERMOMETRAS BE 
GYVSIDABRIO AMEDIPLUS 
MEDICININĖ PREKĖ

335
479

-30%

1045
1229

-15%

FONIX® EAR PAIN purškalas, 15 ml    
MEDICINOS PRIEMONĖ
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 eks-
traktas, 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.

899
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Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

-40%

-25%

-30% -35%

-30%
iki

299
499

-40% 399
499

-20%
AMBIO IMUNINEI SISTEMAI   
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AMBIO SINUREN COMPLEX sirupas, 120 ml   599 389 €
AMBIO SINUREN COMPLEX 60 tablečių   899 584 €
MAISTO PAPILDAI
Islandinių kerpenų ekstraktas, juoduogių šeivamedžių uogų ekstraktas, tikrųjų imbierų šaknų ekstrak-
tas, vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AMBIO GERKLEI
Aviečių skonio 20 čiulpiamųjų tablečių  
Citrinų skonio 20 čiulpiamųjų tablečių  
Pipirmečių skonio 20 čiulpiamųjų tablečių
MAISTO PAPILDAI
Vaistinių svilarožių ir vaistinių šalavijų  ekstraktai  padeda palaikyti normalią kvėpavimo 
sistemos funkciją.
Pipirinių mėtų ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos būklę.

RHINOLAYA
MEDICINOS PRIEMONĖS
Himalajų druskos purškalas Jums ir Jūsų kūdikiui
Vienintelis Himalajų druskos nosies purškalas.
• Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkimšti užburkusią 

nosį
• Tinka šalčio, vėjo ir alergenų (namų dulkių, oro taršos, 

gyvūnų plaukų, žiedadulkių) pažeistai nosies gleivinei
• Nedirgina ir nesausina nosies gleivinės
• Skystina gleives
• Pasižymi greitu veikimu
RHINOLAYA nosies purškalas yra kelių rūšių:
RHINOLAYA PROTECT izotonis, 50 ml – alergenų pažeistai 
nosies gleivinei.
RHINOLAYA izotoninis, 100 ml – kasdienei nosies priežiū-
rai, išsausėjusiai nosies gleivinei.
RHINOLAYA FORT hipertoninis, 50 ml – sloguojant, perša-
lus, sinusito metu.
RHINOLAYA KIDS izotoninis, 50 ml – užburkusiai ir išsausė-
jusiai kūdikių nosies gleivinei.
RHINOLAYA – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ 
ALERGIJĄ IR SLOGĄ!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms 
prekėms.

SLOGUOJANT

IMMUNACE
IMMUNACE su ežiuolėmis, 
30 tablečių   1889 1322 €
IMMUNACE EXTRA,  
30 tablečių   2589 2071 €
MAISTO PAPILDAI 
„Immunace“ – subalansuotas ežiuolių ir antiok-
sidantų kompleksas. Ežiuolės palaiko natūralią 
organizmo apsaugą. Antioksidantai – cinkas, 
selenas, vitaminas C ir kiti – padeda apsaugoti 
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Geležis, folio 
rūgštis ir kitos medžiagos palaiko normalią imu-
ninės sistemos veiklą. „Immunace Extra“ sudėtis 
papildyta inovatyviomis medžiagomis – resvera-
troliu, astaksantinu, alfa-lipo rūgštimi, likopenu.  
Pakanka 1 tabletės per dieną. 
„IMMUNACE“ – NEMATOMAS 
IMUNITETO RŪBAS!

CURAMED
CURAMED, suaugusiesiems,  
20 gerklės pastilių   539 323 €   
CURAMED, vaikams,  
20 gerklės pastilių   539 323 €   
CURAMED, karštas citrinų, imbierų  
ir medaus gėrimas, 8 paketėliai   879 527 € 
CURAMED, karštas serbentų, spanguolių  
ir mėtų skonio gėrimas, 8 paketėliai   879 527 €
MAISTO PAPILDAI
Jūsų pamėgtas gerklės pastiles „CuraMed“ papildė nauji karšti gėrimai 
„CuraMed“, kurių sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai ir vitaminas C iš-
siskiria puikiu poveikiu kvėpavimo takams ir imunitetui: vaistinių svilarožių 
ekstraktas padeda palaikyti normalią gerklės gleivinės bei balso stygų būklę 
ir išsiskiria antibakteriniu poveikiu. Mėtų aliejus padeda palaikyti normalią 
gerklės gleivinės ir balso stygų būklę, padeda malšinti gerklės gleivinės 
sudirgimą. Imbierų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų 
funkciją, imuninės sistemos veiklą, kvėpavimo takų gleivių sekreciją, taip 
pat turi antioksidacinių ypatybių. Vitaminas C padeda palaikyti normalią 
imuninės sistemos veiklą.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MIRAMILE augalinės pastilės, 12 kietųjų pastilių
MAISTO PAPILDAS 
Svilarožės, mėtos, eukaliptai turi malonų poveikį burnos, gerklės ir ryklės gleivinei bei balso stygoms. 
Islandinės kerpenos ir mentolis padeda palaikyti kvėpavimo takų veiklą. 
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Vartojimas: rekomenduojama suaugusiesiems ir vaikams nuo 3 metų 3–6 kartus per dieną po 1 pastilę 
laikyti burnoje, kol ištirps.
GERKLEI, KVĖPAVIMO TAKAMS IR IMUNITETUI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms. 

BE KONSERVANTŲ

-30%

IMUNITAL 
IMUNITAL HOT DRINK su islandine kerpena,  
5 paketėliai   649 454 €    
IMUNITAL HOT DRINK su imbieru ir citrina, 
5 paketėliai   649 454 €
IMUNITAL PLUS, 30 kapsulių   769 538 €     
MAISTO PAPILDAI
Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiks-
niams. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms (pvz.,esant 
peršalimo ligų sezonui), gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. Imuni-
tal skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai skirti imuninei sistemai. Imunital 
plus kapsulės su kininiu kordicepsu. Ir Imunital hot drink karštas gėrimas reko-
menduojama vartoti pajutus pirmuosius peršalimo simptomus. Vitaminas C padeda 
palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 
IMUNITAL – NEVAIKIŠKAS PALAIKYMAS TAVO IMUNITETUI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NAUJIENA!
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499
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FLAVAMED
FLAVAMED 30 mg, 20 tablečių 299 € 
FLAVAMED 60 mg, 10 šnypščiųjų tablečių 449 € 
FLAVAMED 30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 429 € 
FLAVAMED 15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 379 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Ambroksolio hidrochloridas. Nereceptinis vaistas. „Flavamed 30 mg“ tabletės: 1 tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlo-
rido. „Flavamed 60 mg“ šnypščiosios tabletės: 1 tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. „Flavamed 30 mg/5 ml“ 
geriamasis tirpalas: 1 matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Flavamed 15 mg/5 
ml“ geriamasis tirpalas: 1 matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. Terapinės 
indikacijos: „Flavamed“ vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias 
gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. Vartojimo būdas: geriamasis tirpalas vartojamas po valgio, naudojant matavimo 
šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletes reikia nuryti 
nesukramtytas po valgio, užsigerti pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiesiems ir vaikams, vyresniems kaip 12 m., po 30 mg 
ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus 
per parą. 6–12 m. vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą, 2–5 m. vaikams po 7,5 mg 3 kartus 
per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas „Flavamed“ vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas 
veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Flavamed 30 mg“ tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. „Flavamed 
60 mg“ šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. „Flavamed 30 mg/5 ml“ ir 15 mg/5 ml geriamojo tirpalo 
negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti 
„Flavamed“, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo odos reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ar 
Lajelio sindromas). Atsargiai reikėtų vartoti pacientams, sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutri-
kus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praeityje buvus pepsinei opai; esant histamino netoleravimui. Negalima 
vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės arba fruktozės netoleravimas, laktazės trūkumas, gliukozės ir galaktozės 
absorbcijos sutrikimas. Reklamos teksto parengimo data 2020-01. LT_Fla_03_2020
„FLAVAMED“ – EFEKTYVUS DRĖGNO KOSULIO PALENGVINIMAS.

OTRIVIN
OTRIVIN MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas),  
10 ml   535 € 
OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml   515 € 
OTRIVIN 0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml   350 € 
OTRIVIN 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml   350 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Ksilometazolino hidrochloridas. Indikacijos. Nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus, sergant sinusitu, 
šienlige ar kitokia alergine sloga. Nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegi-
mą. Nosies ertmės apžiūros atlikimo lengvinimas. Vartojimas. Otrivin 0,5 mg/ml nosies lašai. 2–5 m. vaikai: po 
1–2 lašus į kiekvieną nosies landą 1–2 k./parą (kas 8–10 val.). 6–11 m. vaikai: po 2–3 lašus į kiekvieną nosies 
landą 2–3 k./parą, kai reikia. Otrivin 1 mg/ml nosies lašai. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 2–3 lašus 
į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosies purškalas ir Otrivin 1 mg/ml nosies purškalas: Suau-
gusieji ir vyresni kaip 12 m. paaugliai: po 1 įpurškimą į kiekvieną nosies landą, kai reikia. Negalima lašinti/purkšti 
daugiau kaip 3 dozių per parą į kiekvieną nosies landą. Kontraindikacijos. Alergija ksilometazolinui arba bet 
kuriai pagalbinei medžiagai, pacientams, kuriems neseniai buvo atlikta operacija per nosį, sergantiems uždaro 
kampo glaukoma (padidėjęs spaudimas akyje), lėtiniu nosies uždegimu (sausuoju nosies gleivinės uždegimu 
arba atrofiniu rinitu). Specialūs įspėjimai. Negalima vartoti ilgiau kaip 7 d. iš eilės. Negalima viršyti rekomen-
duojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs kraujospūdis, 
širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, pa-
didėjusi prostata, gerybinis antinksčių auglys, jeigu vartojate arba per paskutines 2 sav. vartojote vaistų nuo 
depresijos ar Parkinsono ligos, vadinamų MAOI. 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 2020 m. rugpjūčio 28 d.
NP-LT-OTRI-20-00001

NUO SLOGOS SLOGUOJANT

ACTIFED®

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės, 12 tablečių 
ACTIFED® 30 mg/1,25 mg/5 ml sirupas, 100 ml 
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
1 tabletėje yra 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido / 5 ml sirupo yra 30 mg 
pseudoefedrino hidrochlorido ir 1,25 mg triprolidino hidrochlorido. Indikacijos: nosies ir viršutinių kvėpavimo 
takų gleivinės užburkimo (užgulimo) peršalus mažinimas. Nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. Dozavimas 
ir vartojimo metodas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę arba po 10 ml sirupo 
kas 4–6 val. iki 4 kartų per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei 
medžiagai. Pacientai, kurie vartoja ar per pastarąsias 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių. Širdies 
ir kraujagyslių ligos, hipertenzija, sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, diabetas, feochromocitoma, hipertirozė, 
uždaro kampo glaukoma. Draudžiama kartu vartoti kitus simpatomimetinius dekongestantus ir beta blokato-
rius. Vaikai iki 12 metų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „ACTIFED®“ gali sukelti mieguistumą. 
Nevartoti kartu alkoholio. „ACTIFED®“ vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haliucinacijos, 
neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staiga netekus regos 
arba sumažėjus regos aštrumui, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. 
Pacientai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, „ACTIFED®“ turėtų vartoti atsar-
giai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. „ACTIFED®“ tablečių sudėtyje yra laktozės – jeigu gydytojas 
Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. 
„ACTIFED®“ sirupo sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo (gali sukelti alerginių reakcijų), metilo parahidroksiben-
zoato (gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos), sacharozės (jeigu gydytojas Jums yra sakęs, 
kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Būtina atsižvelgti 
cukriniu diabetu sergantiems pacientams). Teksto peržiūros data: 2021.08.17.  LT-MU-2100002.
GREITAS PALENGVĖJIMAS PERŠALUS.

PERŠALUS DALERON COLD3
DALERON COLD3, 
12 plėvele dengtų tablečių   449 €
DALERON COLD3, 
24 plėvele dengtos tabletės   749 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 
30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometor-
fano hidrobromido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo 
simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies 
gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščia-
vimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas: įprasta 
dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vai-
kams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus 
per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 
4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. Kontraindi-
kacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms para-
cetamoliui, pseudoefedrino hidrochloridui, dekstrometorfeno 
hidrobromidui. Sunki hipertenzija, sunki išeminė širdies liga 
(krūtinės angina). Vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose 
yra paracetamolio. Pacientas yra jaunesnis kaip 12 metų. Sun-
kus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Glaukoma. 
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

NUO PERŠALIMO

GALAZOLIN 
0,05 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml   199 € 
0,1 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml   249 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga: ksilometazolino hidrochloridas. Indikacijos: 
nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ar susirgus aler-
gine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant 
vidurinės ausies uždegimą. Dozavimas: 2–6 metų vaikams į 
kiekvieną nosies landą lašinti po 1–2 lašus 0,05 % koncentracijos 
tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams į kiekvieną 
nosies landą lašinti po 2–3 lašus 0,1% koncentracijos tirpalo kas 
8–10 val. „Galazolin“ vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. 
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 
pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždaro kampo glaukoma. 
Specialūs įspėjimai: preparato negalima vartoti sergantiems 
lėtine ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu 
dvi savaites. Atsargiai vartoti pacientams, kuriems negalima vartoti 
simpatikomimetikų. Nevartoti kartu su MAO inhibitoriais bei trici-
kliais antidepresantais.NB! Informacija vartotojui yra sutrumpinta. 
Reklamos teksto parengimo data: 2018-04.
IŠLAISVINS TAVO NOSĮ!

SLOGUOJANT NUO PERŠALIMO  
IR GRIPO SIMPTOMŲ TRIFLUNEX 

TriFlunex 500 mg/ 200 mg/ 10 mg milteliai geriamajam 
tirpalui, 5 paketėliai   449 €
TriFlunex 500 mg/ 200 mg/ 10 mg milteliai geriamajam 
tirpalui, 10 paketėlių   699 €
VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios  medžiagos, stiprumas. 1 paketėlyje yra 500 mg paracetamolio, 200 mg gvajfenezino, 10 mg fenilefrino 
hidrochlorido. Indikacijos. Trumpalaikis su peršalimu, šaltkrėčiu ir gripu susijusių lengvo ar vidutinio in-
tensyvumo skausmo, karščiavimo, nosies užgulimo malšinimas ir atsikosėjimo, esant drėgnam kosuliui, 
lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Ištirpinti 1 pak. turinį karšto vandens puodelyje. Vaikams nuo 12 
metų ir vyresniems vaikams bei suaugusiesiems gerti po 1 pak. kas 4 val.. Neviršyti 4 dozių per 24 val.. Negalima 
vartoti pacientams, kuriems yra  kepenų funkcijos sutrikimas  arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Jei per 3 d. sa-
vijauta nepagerėja, reikia kreiptis į gydytoją. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pre-
parato sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai, kepenų funkcijos sutrikimas arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, 
hipertenzija, hipertireozė, cukrinis diabetas, širdies liga, uždaro kampo glaukoma, porfirija, pacientams, kurie vartoja 
triciklius antidepresantus, betaadrenoblokatorius, kitus simpatomimetikus bei pacientams, kurie paskutines 2sav. 
vartojo  monoaminooksidazės inhibitorių, jaunesniems kaip 12 m.. Specialūs įspėjimai. „TriFlunex“ vartoti ilgai ne-
rekomenduojama. Nevartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio arba kitų veikliųjų 
medžiagų, kurių yra „TriFlunex“ sudėtyje. Nevartoti kitų kosulį, peršalimą arba nosies užgulimą malšinančių medžiagų, 
alkoholio. Rekomenduojama vartoti tik tuomet, jei yra visi ligos simptomai (skausmas ir (arba) karščiavimas, nosies 
užgulimas ir sausas bronchinis kosulys). Atsargiai vartoti pacientams, kuriems nustatyta prostatos hipertrofija, taip pat 
fenotiazinais gydomiems pacientams bei pacientams, sergantiems sunkia hemolizine anemija, yra gliukozės-6-dehi-
drogenzės deficitas, vandens netekusiems pacientams bei pacientams sergantiems chroniškais mitybos sutrikimais. 
Reino (Raynaud) sindromu sergantiems vartoti galima. Dėl „TriFlunex“ vartojimo pasitarti su gydytoju, jei yra pastovus 
kosulys dėl rūkymo, astmos, lėtinio bronchito arba plaučių emfizemos. Sudėtyje yra sacharozės, nevartoti pacientams, 
kuriems yra retas paveldimas fruktozės, gliukozės-galaktozės absorbcijos sutrikimas arba sacharozės-izomaltozės 
stygius. Reklamos teksto parengimo data 2018-07-30.

NUROFEN FORTE 
NUROFEN FORTE ORANGE 40 mg/ml geriamoji suspensija, 100 ml 
NUROFEN FORTE STRAWBERRY 40 mg/ml geriamoji suspensija, 100 ml
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšini-
mas. Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: naudojant pakuotėje esantį dozavimo švirkštą 
dozuoti, kaip nurodyta toliau: sveriantiems daugiau nei 5 kg (3–5 mėn.) kūdikiams gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 7–9 kg 
(6–11 mėn.) kūdikiams – po 1,25 ml 3–4 kartus per parą, 10–15 kg (1–3 metų) vaikams – po 2,5 ml 3 kartus per parą, 
16–19 kg (4–5 metų) vaikams – po 3,75 ml 3 kartus per parą, 20–29 kg (6–9 metų) vaikams – po 5 ml 3 kartus per parą, 
30–40 kg (10–12 metų) vaikams – po 7,5 ml 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba 
bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; jei praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis 
pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU), įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties 
darinius; anksčiau buvęs su NVNU vartojimu susiję kraujavimas iš virškinimo trakto ar virškinimo trakto perforacija; aktyvi ar 
anksčiau buvusi pasikartojanti pepsinė opa arba opos kraujavimas (du ar daugiau atskirų patvirtintų opos susidarymo ar 
kraujavimo epizodų); kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas; 
neaiškios kilmės kraujodaros sutrikimai; paskutinis nėštumo trimestro laikotarpis; jeigu pasireiškė sunki dehidratacija (dėl 
vėmimo, viduriavimo ar nepakankamo skysčių kiekio). Specialūs įspėjimai: vaisto reikia atsargiai vartoti pacientams, sergan-
tiems sistemine raudonąja vilklige, taip pat kurie serga mišria jungiamojo audinio liga, nes didėja aseptinio meningito rizika; 
kuriems yra įgimtas porfirino metabolizmo sutrikimas (pavyzdžiui, ūminė intermisinė porfirija),  virškinimo trakto sutrikimų ir 
lėtinės uždegiminės žarnyno ligos (opinis kolitas, Krono liga), serga vėjaraupiais; jei anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir 
(arba) širdies nepakankamumas, yra inkstų, kepenų veiklos  sutrikimas; iškart po didelės apimties chirurginės operacijos; jei 
yra šienligė, nosies polipai arba lėtinių obstrukcinių kvėpavimo sutrikimų; jei anksčiau buvo pasireiškusių alerginių reakcijų į 
kitas medžiagas, nes dėl to padidėja alerginių reakcijų pasireiškimo rizika vartojant šį vaistą.
Retai pastebėta sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), įskaitant eksfoliacinį dermatitą, Stivenso-Džonsono (Ste-
vens-Johnson) sindromą ir toksinę epidermio nekrolizę. Gauta pranešimų apie ūminės generalizuotos egzanteminės pustuliozės 
(ŪGEP) atvejus, pasireiškusius vartojant ibuprofeno sudėtyje turinčius vaistinius preparatus. Pasireiškus pirmiesiems sunkių 
odos reakcijų požymiams ir simptomams, pavyzdžiui, odos išbėrimui, gleivinės pažeidimams ar kitiems padidėjusio jautrumo 
požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Šie vaistai gali būti susijęs su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infark-
to) ar insulto pavojaus padidėjimu. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas 
– fruktozės netoleravimas. Vaistų sudėtyje yra skystojo maltitolio, kuris gali truputį laisvinti vidurius.
Reklamos tekstas parengtas 2020-09-10.

ILOXEN 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės,  
12 tablečių 
NERECEPTINIS VAISTAS
Veikliosios medžiagos yra ibuprofenas ir pseudoefedrino hidrochloridas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje 
yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. Vartojamas nosies užgulimo, susijusio su ūminiu 
rinosinusitu (įtariama virusinės kilmės), simptominiam gydymui, kai yra galvos skausmas ir (arba) karščiavimas*.
Suaugusiesiems ir 15 metų bei vyresniems paaugliams po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai 
išreikšti stipriau: po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vaikams iki 15 metų 
vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, moterims 
trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu, ankstesnės padidėjusio jautrumo reakcijos, sukeltos nesteroidinių 
vaistų nuo uždegimo (NVNU), virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškę vartojant NVNU, 
esama aktyvi peptinė opa ar kraujavimas arba anksčiau buvę kraujavimo epizodai, hemopoezės anomalijos, krauja-
vimas iš smegenų arba kitų kraujagyslių, sunkus kepenų ir (arba) inkstų, širdies nepakankamumas, sunkūs širdies 
ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išeminė širdies liga (širdies liga, hipertenzija, krūtinės angina), tachikardija, 
hipertirozė, diabetas, feochromocitoma, anksčiau buvęs insultas arba esami jo rizikos faktoriai (dėl pseudoefedrino 
hidrochlorido α simpatomimetinio poveikio), uždaro kampo glaukomos rizika, šlapimo susilaikymo dėl šlaplės ar 
prostatos sutrikimų rizika, miokardo infarktas, traukuliai anamnezėje, sisteminė raudonoji vilkligė. Negalima vartoti 
kartu su kraujagysles siaurinančiais vaistais arba metilfenidatu, neselektyviais MAOI. Specialūs įspėjimai: ILOXEN 
reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant selektyvius ciklooksigenazės (COG¬-2) inhibitorius. Pasitarkite su 
gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchų astma, cukriniu diabetu, psichoze, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, 
buvo sutrikimų ar sergate virškinamojo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki inkstai ar kepenys, sutrikęs 
kraujo krešėjimas, yra širdies ir kraujagyslių sutrikimų. Jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tie-
siosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, reikia nutraukti pseudoefedrino vartojimą ir kreiptis medicininės 
pagalbos. 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 mi-
nisterijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.
DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!*



AKIMS10
Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

-30%

-25%419
599

-30%

1747
2329

-25%

AMBIO VITAMINAI A+E FORTE
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Vitaminas A padeda palaikyti:
• normalią imuninės sistemos veiklą;
• normalią geležies apykaitą;
• normalią odos ir gleivinių būklę.
Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.
Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

AKINIAI SKAITYMUI
Vis daugiau skaitotome ne spausdintą tekstą, o iš ekranų. Pri-
statome naujieną – skaitymo akiniai su Blue Control lęšiais. Jų 
privalumai:
• Apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynos šviesos spindulių, ku-

rią skleidžia skaitmeniniai prietaisai (išmanusis telefonas; kom-
piuteris; planšetinis kompiuteris; televizorius; LED apšvietimas)

• Panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšio pusės.
• Mažina akių nuovargį.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

SYSTANE ULTRA 10 ml   
1099 €
Pagalba sausoms akims. Drėkinamieji akių lašai, kurių 
sudėtyje yra hidroksipropilo guaro, skirti sausoms, pavargu-
sioms, skaudančioms ir sudirgusioms akims. Gali būti nau-
dojami kontaktinių lęšių dėvėjimo metu. Galiojimo laikas: 6 
mėnesiai nuo atidarymo dienos.
SYSTANE HYDRATION 10 ml    
1199 €
Ilgalaikė pagalba sausoms akims. Drėkinamieji ilgalaikiu 
poveikiu pasižymintys akių lašai, kurių sudėtyje yra hi-
droksipropilo guaro ir hialurono rūgšties, skirti sausoms, 
pavargusioms, skaudančioms ir sudirgusioms akims. Gali 
būti naudojami kontaktinių lęšių dėvėjimo metu. Galiojimo 
laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

SYSTANE GEL DROPS 10 ml 
1299 €
Pagalba sausoms akims nakties metu. Didžiausiu hidroksi-
propilo guaro kiekiu pasižymintys drėkinamieji akių lašai iš 
„Systane“ produktų linijos, ant akies paviršiaus suformuoja 
gelinį sluoksnį ir sušvelnina akių sausumą, skausmą, degi-
nimo jausmą bei sudirginimą. Galiojimo laikas: 3 mėnesiai 
nuo atidarymo dienos.
SYSTANE BALANCE 10 ml 
1299 €
Papildo ašarų plėvelės lipidinį sluoksnį. Drėkinamieji akių 
lašai pacientams, kurių akių sausumas yra susijęs su Meibo-
mijaus liaukų disfunkcija. Lašai skirti sausoms, pūlingoms, 
lipnioms, sudirgusioms bei ašarojančioms akims. Galiojimo 
laikas: 6 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

MEDICINOS PRIEMONĖS

AKIMS DRĖKINTI

OPTIC TOTAL 30 tablečių   519 363 € 
OPTIC SENIOR 30 tablečių   639 447 €
OPTIC BIOLUTEINA 25 30 tablečių   799 559 € 
MAISTO PAPILDAI
OPTIC TOTAL sudėtyje yra mėlynių uogų, liuteino, cinko ir vitaminų C, E, A. 
OPTIC SENIOR sudėtyje yra mėlynių uogų, vynuogių sėklų ekstrakto, liuteino, zeaksantino, cinko ir 
vitaminų C, E, A, B6, B2, B1, B12.
OPTIC BIOLUTEINA 25  –sudėtyje yra mėlynių uogų, vynuogių sėklų ekstrakto, liuteino, zeaksantino, 
cinko, seleno ir vitaminų: C, E, A, B6, B2, B1, B12.
VARTOJIMAS: po 1 tabletę per dieną.

AKIMS

SUPEROPTIC  
60 minkštųjų kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje gausu omega-3 riebalų rūgščių, taip pat 
yra vitaminų (A, B grupės, C, E) ir mikroelementų 
(cinko, mangano, vario, seleno). Maisto papildas 
turi liuteino ir zeaksantino, kurių natūraliai yra akių 
geltonojoje dėmėje. Dėl sudedamųjų dalių „Supe-
roptic“ padeda išsaugoti normalų regėjimą ir ap-
saugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 1 kapsulę 
per parą nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu skysčio. 
Rekomenduojama produktą vartoti valgio metu. 
VISAPUSĖ APSAUGA TAVO AKIMS.

AKIMS 

Ir vėl kamuoja alergija?

Užsisakykite gydytojo 
konsultaciją ir gaukite e. receptą 
vos per *3 valandas!

www.dimedic.lt* Klinikos darbo metu.

BEPANTHEN® EYE akių lašai, 10 ml   1299 €
BEPANTHEN® EYE akių lašai,  
20 × 0,5 ml vienadozių talpyklių   1099 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % 
dekspantenolio. Bepanthen® Eye saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro 
jį slidžiu. Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu 
stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje 
nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą 
laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį 3–5 kartus per parą. Jeigu 
yra alergija bet kuriai sudėtyje esančiai medžiagai arba akių uždegimas ar 
pažeidimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių 
išsiimti nereikia. Vienadozės talpyklės skirtos vienkartiniam vartojimui. 
Pirmą kartą atidarius 10 ml akių lašų buteliuką galima vartoti ne ilgiau kaip 
12 mėnesių. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite pilną Bepanthen® Eye 
vartojimo instrukciją. 
Reklamos teksto parengimo data: 2021-07. LMR-CH-20210727-08.
PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS  
IR PAVARGUSIOMS AKIMS

1099nuo
1099nuo
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AMBIO GELEŽIS SU B12 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
• Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglo-

bino susidarymą ir  deguonies pernešimą organizme, atlieka tam tikrą 
funkciją ląstelių dalijimosi procese.

• Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susi-
darymą, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

• Foliatai padeda palaikyti normalią kraujodarą, homocisteino apykaitą, 
aminorūgščių sintezę, psichologinę funkciją, motinos audinių augimą 
nėštumo metu.

• Vitaminas C gerina geležies absorbciją.
• Varis padeda palaikyti normalų geležies pernešimą organizme.
• Manganas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

AMBIO RYKLIŲ TAUKAI 500 MG 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
500 mg ryklių taukų vienoje kapsulėje.

NATASPIN® H 30 kapsulių   1299 €
SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS
NATASPIN H – vienintelis Lietuvos vaistinėse siūlomas standartizuotos nato-
kinazės fermento ir hidroksitirozolio (iš alyvuogių) derinys kraujotakai. Skirtas 
tik mitybai reguliuoti esant kraujotakos sutrikimams ir padidėjusiai trombų 
susidarymo rizikai. 

NATASPIN® CONTROL 30 kapsulių   1499 €
MAISTO PAPILDAS
NATASPIN CONTROL – tai kompleksinio pobūdžio maisto papildas cholestero-
lio kontrolei, kraujotakai ir kraujagyslėms. Sudėtyje yra natokinazės fermentas, 
monakolinas K, lauramedžio ir plikojo viršūklio (ajurnos) ekstraktai bei kofer-
mentas Q10.  
NATASPIN  – JAU LAIKAS KRAUJOTAKOS IR CHOLESTEROLIO 
KONTROLEI.

KRAUJOTAKOS IR 
CHOLESTEROLIO 
KONTROLEI 

AMBIO HEMATOGENAS
MAISTO PAPILDAI
• Sudėtyje yra 4 mg geležies.

HEMATOGENAS SU 
VITAMINU C
MAISTO PAPILDAI
Sudėtyje esantis Vitaminas C:
• padeda palaikyti normalią imuninės 

sistemos veiklą
• padeda apsaugoti ląsteles nuo oksida-

cinės pažaidos
• gerina geležies absorbciją

047
079

-40%

GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS 
VALENTIS
geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml 
TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS
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 pa-
gristos 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 var-
toti 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.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ 
FUNKCIJOMS GERINTI

MÖLLER’S OMEGA-3 kapsulės
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. 
RŪPINAMĖS IR MAŽAIS, IR DIDELIAIS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ŽUVŲ TAUKAI

LYSI
MAISTO PAPILDAI
Tai nepakeičiamųjų omega-3 riebalų rūgščių ir vitaminų šaltinis visai šeimai. „Lysi“ žuvų taukai užtikrins 
Jums vitamino D paros normą ir didelį kiekį svarbiausių omega-3 riebalų rūgščių.
„LYSI“ – ŽUVŲ TAUKŲ EKSPERTAI IŠ ISLANDIJOS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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AMBIO ŠIRDŽIAI 
30 kramtomųjų tablečių su saldikliu
MAISTO PAPILDAS
Rausvųjų rodiolių ir sukatžolių ekstraktai padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių 
sistemos veiklą.

1299nuo



IŠANKSTINĘ REGISTRACĲĄ 
INTERNETU BEI VAISTINIŲ 
SĄRAŠĄ RASITE

www.nvaistine.lt/skiepai



KAULAMS, SĄNARIAMS14
Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

779
1298

-40%699
998

-30%

344
458

-25%

734
979

-25%

AMBIO SĄNARIAMS SU CIBERŽOLE 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
• Sudėtyje yra bosvelijos, imbiero, ciberžolės.
• Bosvelijų ekstraktas padeda išlaikyti sąnarius vėsius ir jaustis patogiai.

AMBIO KALCIS, MAGNIS, CINKAS 100 tablečių
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
• Chloridai padeda palaikyti normalų virškinimą sudarydami druskos rūgštį skrandyje.
• Kalis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą bei normalų krau-
jospūdį.

AMBIO VITAMINAS D VAIKAMS 
20 kramtomųjų tablečių
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
Vitaminas D3 padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą, normalią imuninės 
sistemos veiklą, normalią dantų, kaulų, raumenų būklę.

BIOCALCIUM FORTE + vitaminas D,  
600 mg, 30 pakelių
BIOKALCIS + fosforas + vitaminai K IR D,  
1200 mg, 15 pakelių
MAISTO PAPILDAI
Kalcis reikalingas kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti nor-
malią raumenų veiklą, nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų 
veikimą bei energijos apykaitą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų 
kalcio ir fosforo įsisavinimą. Fosforas ir vitaminai D, K padeda palaikyti 
normalią kaulų būklę.
„BioCalcium forte + vitaminas D“ – 1 miltelių pakelyje yra 600 mg 
gryno kalcio (citrato formos) ir vitamino D (cholekalciferolio).
„BioKalcis + fosforas + vitaminai K ir D“ – 1 pakelyje net 1200 mg 
gryno kalcio! Produkte naudojama žaliava – kalcio fosfatas, kuriame yra 
didelis kiekis gryno kalcio ir nėra jokių alergenų. 
Maisto papildai pagaminti Izraelyje, sudėtyje – tik aktyviosios me-
džiagos!
GALINGAM IMUNITETUI BEI STIPRIEMS KAULAMS 
IR DANTIMS!

PIASCLEDINE® 30 kietųjų kapsulių 
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 100 mg neesterifikuoto avokadų alie-
jaus, 200 mg neesterifikuoto sojų aliejaus. Indikacijos: papildomas klubo 
ir kelio sąnarių osteoartrito simptomų gydymas bei pagalbinis periodontito 
gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Piascledine®“ 
skirtas tik suaugusiesiems. Rekomenduojama gerti po 1 kapsulę per dieną 
valgant, ją nuryti nesukramtytą, užgerti vandeniu. Gydymo pradžioje gali 
reikėti kartu vartoti gydytojo išrašytų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo 
(NVNU) ir (arba) analgetikų, kurių dozė, sustiprėjus „Piascledine®“ povei-
kiui, tikriausiai bus mažinama. Kontraindikacijos: vartoti negalima, jeigu 
yra alergija bet kuriai veikliajai arba pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu 
yra alergija riešutams (pvz., žemės arba graikiniams). Specialūs įspėjimai: 
žinoma, kad sojoms alergiškiems pacientams sojų maisto produktai sukelia 
alerginių reakcijų, netgi sunkią anafilaksiją. Pacientams, kurie yra jautrūs že-
mės riešutų baltymams, yra didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į 
sojų preparatus. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-12.
NEVARŽOMAM JUDĖJIMUI.

OSTEOARTRITUI IR 
PERIODONTITUI GYDYTI 

Pasiūlymai galioja 2021 09 01 – 2021 09 30.
Leidinyje nurodytos maisto papildų, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse 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 08 19. 

BONCEL 5600 TV, 12 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Vartojimas: vartoti po 1 kapsulę per savaitę.
Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, 
atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese, padeda palaikyti 
normalią raumenų funkciją bei kaulų būklę. Sudedamosios dalys: 
vitaminas D3 (cholekalciferolis), saulėgrąžų aliejus, kapsulės apvalka-
las: želatina, glicerolis, vanduo, raudonasis geležies oksidas (dažiklis) 
(E172), riboflavinas (E101(i)), titano dioksidas (dažiklis) (E171). 
Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi 
įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Neviršyti 
nustatytos rekomenduojamos dozės. Nutraukti vartojimą atsiradus 
jautrumui kuriai nors sudedamajai daliai. Laikymo sąlygos: laikyti 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti 15–25 °C temperatūroje. 
Saugoti nuo šviesos ir drėgmės.

2525

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!
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349

179

199nuo

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

374
499

-25%

MANTI mėtų skonio kramtomosios 
tabletės, 8 tabletės
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomojoje tabletėje yra 
200 mg aliuminio hidroksido, 200 mg magnio hidroksido ir 
25 mg simetikono. Indikacijos: padidėjusio skrandžio rūgštingu-
mo simptomams gydyti, kai yra dispepsija, rėmuo, skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opa, gastroezofaginis ir duodenogastrinis 
refliuksas, gastroenteritas, diafragmos stemplinės dalies išvar-
ža. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems 
negu 12 m. vaikams gerti po 1–3 tabletes tarp valgymų, prieš 
miegą ar atsiradus ligos simptomų. Per dieną galima išgerti 
ne daugiau kaip 8 tabletes. Prieš nuryjant tabletes reikia gerai 
sukramtyti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai 
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sunkus ar lėtinis inkstų 
funkcijos nepakankamumas, fenilketonurija, Alzheimerio liga, 
sisteminės skeleto ligos, jaunesni kaip 6 m. vaikai. Specialūs 
įspėjimai: nevartoti ilgiau kaip 2 savaites, jei gydytojas nepasky-
rė kitaip. Kartu nevartoti citrusinių vaisių. Nevartoti pacientams, 
kuriems yra fruktozės netoleravimas. Sudėtyje yra aspartamo ir 
sorbitolio. Reklamos teksto parengimo data 2015-11-26.
MANTI. GRĄŽINA GYVENIMO SKONĮ.

NUO RĖMENS

VITADAY KOMPLEKSAS KEPENIMS 30 kapsulių 
MAISTO PAPILDAS

SIMETIGAST FORTE 240 mg 
kapsulės, 10 kapsulių  199 €
SIMETIGAST FORTE 240 mg 
kapsulės, 60 kapsulių  699 €
SIMETIGAST FORTE BABY 
geriamieji lašai, 30 ml  449 €
MEDICINOS PRIETAISAI
„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 (simeti-
konas) 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.

GASEC 20MG 
14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 skrandyje neirioje kietojoje kapsu-
lėje „Gasec 20 mg“ yra 20 mg omeprazolo. Indikacijos: suaugusiųjų 
gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, skrandžio rūgš-
ties atpylimo) trumpalaikis gydymas. Vartojimas: rekomenduojama 
dozė suaugusiesiems – 1 kietoji kapsulė „Gasec 20 mg“ 1 kartą per 
parą 14 parų. „Gasec“ rekomenduojama vartoti ryte, nevalgius, 
nuryti nepažeistas, užsigeriant puse stiklinės vandens. Kontrain-
dikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei 
medžiagai. „Gasec“ negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs 
įspėjimai: „Gasec“ gali maskuoti kitų ligų simptomus, todėl, atsira-
dus naujų simptomų, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį ir pasitar-
kite su gydytoju. „Gasec“ sudėtyje yra sacharozės. Reklamos teksto 
parengimo data 2019-12-09.
„GASEC“ – GREITESNĖ SKRANDŽIO GAISRINĖ!

NUO RĖMENS 

BIOSILYMARIN 
105 g granulės, 28 pakeliai
MAISTO PAPILDAI
„bioSilymarin“ – ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai 
(silimarinas). Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią 
kepenų ląstelių regeneraciją, kepenų funkciją, virškinimą, or-
ganizmo valymo funkciją. Tai naudinga tiems, kas mėgsta rie-
bų maistą, vartoja alkoholį, vaistus ar rūko. Užtenka 1 pakelio 
per dieną. Pagaminta Čekijoje. Turi ekologiškumo sertifikatą! 
MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

-20%

-15%

NORMALIAM VIRŠKINIMUI,  
SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI

GASTROVAL 15 kapsulių   389 311 €   
GASTROVAL FORTE 12 kapsulių   479 383 €  
GASTROVAL FLUXUS 15 kapsulių   479 383 €
MAISTO PAPILDAI
NAUJIENA! Išbandykite naująjį Gastroval Fluxus – tai išmanus sprendi-
mas skrandžio rūgštingumo pusiausvyrai su naujos formos saldymedžiu 
– DGL, magniu, augalų sėklų ir šaknų ekstraktais, fermentais, bifido bei 
laktobakterijomis.
Gastroval ir Gastroval Forte – tai originalūs augalinių fermentų ir eks-
traktų deriniai sveikam virškinimui. 
GASTROVAL – SUPRANTA, KO REIKIA
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NAUJIENA!

449
1498

-70%

REFLUXAID
REFLUXAID NIPIO, sirupas, 150 ml   1069 909 € 
REFLUXAID, sirupas, 250 ml   1069 909 € 
REFLUXAID, 12 tablečių   569 484 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
„Refluxaid®“ – inovatyvus medicinos prietaisas, skirtas gastroezofaginio 
refliukso (GERL) bei ezofagito simptomams mažinti. Vartojant šį medi-
cinos prietaisą, susilpnėja tokie simptomai kaip: deginimo pojūtis (rė-
muo), atsirūgimas, pasunkėjęs rijimas (disfagija), skausmingas rijimas 
(odinofagija), kosulys, užkimimas. Refluxaid Sirupo Vartojimas. Prieš 
naudojimą supurtyti. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams 
rekomenduojama vartoti po 10–20 ml sirupo po valgio arba prieš 
miegą. Jaunesniems nei 12 metų vaikams rekomenduojama vartoti 
pusę dozės (5–10 ml) po valgio arba prieš miegą. Reflxuaid Tabletės 
Vartojimas. Suaugusiems rekomenduojama vartoti po 1–2 tabletes po 
valgio ir / arba prieš miegą. Refluxaid Nipio Vartojimas. Prieš nau-
dojimą supurtyti. Kūdikiams iki 5 kg svorio: rekomenduojama dozė yra 
1 ml sirupo, praėjus 5–10 minutėms po maitinimo. Atsiradus vėmimui, 
rekomenduojama papildomai suvartoti 1 ml sirupo. Iki 3 metų amžiaus 
vaikams (6–15 kg svoris) rekomenduojama dozė yra 4 ml po valgio ir 
prieš miegą.

AMBIO FIT COMPLEX
60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Konjuguota linolio rūgštis (CLA), žaliųjų kavos pupelių ir žalio-
sios arbatos ekstraktai, L-karnitinas, chromas
Maisto papildo sudėtyje esantis
Cinkas:
• padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą;
• padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apy-

kaitą;
• padeda palaikyti normalią riebalų rūgščių apykaitą;
• padeda palaikyti normalią rūgštinę-bazinę apykaitą.Chro-

mas:
• padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apy-

kaitą;
• padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje.
Vitaminas B6:
• padeda palaikyti normalią energijos apykaitą;
• padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
• padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą; 
• padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
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 389
€

1137
€

 599€

1749€

AMBIO  
Vitaminas C 
56 kramtomosios 
tabletės

1259
€

1799€AMBIO 
Kofermentas Q10
100 mg, 30 kapsulių

AMBIO 
Omega 3-6-9  
60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
Vitaminas C padeda:
• palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą;
• apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos;
• palaikyti normalią nervų sistemos veiklą; 
• mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS
Omega-3 iš žuvų taukų
Omega-6 iš juodųjų serbentų ir moliūgų sėklų aliejaus
Omega-9 iš alyvuogių aliejaus

-35% -30%

-35% -35%

 844
€

1299€AMBIO  
Žuvų taukai  
250 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

 974
€

1499€

-35%

AMBIO  
Tribulus forte  
30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

 559
€

 798€

-30%

AMBIO  
Geram poilsiui  
30 minkštųjų  
kapsulių

MAISTO PAPILDAS
Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigia-
mas poveikis pasireiškia suvartojant  1mg melatonino prieš einant miegoti.
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 747
€

1149€

 664
€

 949€

-35%

-30%

AMBIO Biotinas  
100 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

AMBIO  
Uro Complex  
30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
Takažolių žolių ir karpotųjų beržų lapų ekstraktai padeda palaikyti normalią 
šlapimo takų veiklą.

-35%

 974
€

1498€AMBIO 
Vitaminas D3+K2  
60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
50 µg vitamino D3
45 µg vitamino K2
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.
Vitaminas K padeda palaikyti:
• normalų kraujo krešėjimą;
• normalią kaulų būklę.

 571
€

 878€AMBIO Kelp  
90 tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Maisto papildo sudėtyje esantis jodas padeda palaikyti normalią skydliaukės 

hormonų gamybą ir skydliaukės veiklą, normalią nervų sistemos veiklą, 
energijos apykaitą, odos būklę ir pažinimo funkciją. 

• Jodas yra išgautas iš pūslėtojo guveinio (rusvųjų dumblių).
• 150 µg jodo vienoje tabletėje.

-35%

MAISTO PAPILDAI

AMBIO Selenas 
90 tablečių   799 519 €

AMBIO Cinkas 
45 tabletės   599 389 € 

-35%
 239

€

 299€

-20%

AMBIO  
Virškinimo 
fermentai 
12 kramtomų tablečių

MAISTO PAPILDAS
Fermentų ir augalinių ekstraktų kompleksas



SMEGENŲ IR NERVŲ SISTEMAI18
Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

-30%

-20%

-30%

325nuo
159

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

NEUROMULTIVIT  
20 plėvele dengtų tablečių   325 € 
100 plėvele dengtų tablečių   1079 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Indikacijos: Neuromultivit yra vitamino B1, vitamino B6 ir vitamino B12, kurie yra ypač 
svarbūs užtikrinant normalias nervų sistemos medžiagų apykaitos funkcijas, derinys. 
Vartojant nervų sistemos ligų gydymui B grupės vitaminai atstato jų stoką organizme 
ir skatina nervinio audinio natūralų gijimo procesą. Neuromultivit vartojamas esant 
B grupės vitaminų stokos sukeltiems negalavimams. Vitaminas B1 pasižymi skausmą 
malšinančiu poveikiu. Vartojimas: rekomenduojama dozė yra viena tabletė kartą 
per parą. Pavieniais atvejais paros dozę galima padidinti iki 3 tablečių. Tabletes reikia 
nuryti nesukramtytas po valgymo ir užsigerti trupučiu skysčio. Kontraindikacijos: 
retai pasitaiko nespecifinių požymių – vėmimas, galvos skausmas ir svaigulys. Mažiau 
tikėtinos padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios vartojant vitaminus B1 arba B12 daž-
niausiai reiškiasi požymiais odoje. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: 
Neuromultivit vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas vitaminui B1, vitaminui 
B6, vitaminui B12 arba bet kuriai pagalbinei Neuromultivit medžiagai. Negalima vartoti 
vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) dėl per didelio veikliųjų medžiagų 
kiekio. Nedelsiant pranešti gydytojui, jei yra kontraindikacijų vaisto vartojimui, atsirado 
šalutinio poveikio požymių ar pastojote. Reikėtų vengti vartoti dideles vaisto dozes 
ilgiau nei 4 savaites. Vitaminas B6 gali sumažinti kartu vartojamos L-dopos poveikį. 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 
Lannach, Austrija. Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį RTT 
atstovą: UAB „GL Pharma Vilnius“, A. Jakšto g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 261 0705, el. paštas:  
office@gl-pharma.lt; www.gl-pharma.lt

MAGVIT B COMPLEX  
20 paketėlių  
MAISTO PAPILDAS
 „Magvit B Complex“ sudėtyje yra 400 mg magnio ir 
8 B grupės vitaminai. Magnis, vitaminai B2, B6 niacinas, 
pantoteno rūgštis, folio rūgštis ir B12 padeda mažinti 
pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis, vitaminai B1, 
B6, niacinas ir biotinas padeda palaikyti normalią nervų 
sistemos veiklą. Magnis padeda palaikyti normalią rau-
menų funkciją. Vartojimas: suaugusiesiems ir vaikams 
nuo 12 m. – po 1 paketėlį per dieną. Granules išberti ant 
liežuvio, leisti lengvai ištirpti, nuryti. 
ĮKRAUK PROTĄ IR KŪNĄ!

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI, 
NORMALIAI NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI

VALERIJONAS FORTE  
200 mg, 50 tablečių   589 412 €
MAISTO PAPILDAS
Trijose tabletėse yra 600 mg valerijonų šakniastie-
bių su šaknimis (RMV (referencinė maistinė vertė) – 
nenustatyta)).

SEDATIF PC
SEDATIF PC, 40 tablečių   619 € 
SEDATIF PC, 90 tablečių   895 €
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: Abrus precatorius 
6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna 
6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelido-
nium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg. 
Indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos 
pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir 
dozavimas: suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti 
po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas 
ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra, 
todėl vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: 
padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai 
pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio 
preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama. 
Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas pa-
veldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės 
ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės 
stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.
NERIMAS? ĮTAMPA? NEMIGA? UŽTEKS.  
AŠ RENKUOSI „SEDATIF PC“.

NERVINIAM NERAMUMUI 
LENGVINTI 

HERBASTRESS®  
30 tablečiųų   1209 846 €
Dienai
MAISTO PAPILDAS
Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės 
vitaminų derinys nervų sistemai. 
Vartojimas: 1 tabletė per dieną.

HERBASTRESS® MIEGAM  
20 kapsuliųų   1159 811 €
Nakčiai
MAISTO PAPILDAS
Su melatoninu, valerijono ir apynių ekstraktu.
Vartojimas: 1 kapsulė vakare prieš miegą.

NERVŲ SISTEMAI

RAMEVAL® geriamieji lašai (tirpalas), 50 ml 
VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų, sukatžolių žolės, apynių spurgų, 
pipirmėčių lapų tinktūra (1:5), (3/3/2/2), 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis 
vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas 
nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. 
Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Gerti 1–3 kartus per dieną po 
20–30 lašų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas preparato sudėtyje esančioms 
medžiagoms. Specialūs įspėjimai: jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites 
simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros 
specialistu. Jeigu turite akmenų tulžies pūslėje ar kitokių tulžies pūslės funkcijos sutrikimų, 
šį vaistą turėtumėte vartoti atsargiai. Jeigu sergate gastroezofaginiu refliuksu (rėmens 
graužimu), šį vaistą turėtumėte vartoti atsargiai, nes gali padidėti rėmens graužimas. 
Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Šio 
vaistinio preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto 
parengimo data 2018-08-21.
„RAMEVAL“ MAŽINA DIRGLUMĄ IR NERIMĄ, GYDO NEMIGĄ.

MAGNIO ŠALTINIS

LABANAKT!  
14 paketėlių
MAISTO PAPILDAS
Melatoninas, vaistiniai valerijonai ir magnis 
– milteliai pakeliuose. Melatoninas padeda 
mažinti laiko, norint užmigti, trukmę. Vaistiniai 
valerijonai padeda miego kokybei ir normaliai 
nervų būklei. Magnis padeda palaikyti nor-
malią nervų sistemos veiklą, padeda mažinti 
pavargimo jausmą bei nuovargį. Sudėtyje 
– tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, 
stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. 
Tinka veganams, vegetarams, nėščiosioms ir 
žindyvėms. Pagaminta Izraelyje.
SUKURTA JŪSŲ SALDŽIAM MIEGUI!

NUOVARGIUI IR  
STRESUI MAŽINTI,  
MIEGO KOKYBEI  
GERINTI

426
609

-30%

SVEIKAS MIEGAS, MINČIŲ IR JAUSMŲ HARMONIJA!

MAGNE B6

MAGNE B6 FAST, 20 vienadozių paketėlių   1399 1119 € 
MAGNE B6 STRESS RESIST, 15 kapsulių   1189 951 € 
MAGNE B6 SLEEP, 30 kapsulių   1399 1119 €
MAISTO PAPILDAI
Magne B6 Fast (su saldikliu) yra malonaus citrinų skonio, burnoje tirpstantys milteliai, kuriuos 
galima vartoti be vandens. Šis produktas aprūpina organizmą vitaminais B6 bei B9, kurie yra labai 
svarbūs esant stresinei aplinkai. Magnis ir vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovar-
gį. Foliatai (vitaminas B9) padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Magne B6 Fast sudėtyje 
nėra cukraus. Vartojimas: rekomenduojamos paros dozės: 6–13 metų vaikams: 1 paketėlis per dieną, 
vyresniems kaip 14 metų vaikams ir suaugusiesiems: 2 paketėliai per dieną. Specifinių vartojimo 
laiko ir trukmės rekomendacijų nėra. Turinį užberti tiesiai ant liežuvio. Vandens nereikia. 
Magne B6 Sleep Vaistinės melisos padeda atsipalaiduoti. Jos prisideda prie gero ir ramaus poilsio, 
nes padeda palaikyti normalų užmigimą. Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 2 kapsules vakare. 
Kapsules vartoti likus pusei valandos ar valandai prieš miegą. Jeigu reikia, vieną iš dviejų kapsulių 
galima išgerti vakare anksčiau. Vartojimo trukmė: 3 savaitės. Maisto papildas nerekomenduojamas 
krūties vėžiu sirgusioms moterims. 
Magne B6 Stress Resist rausvoji rodiolė (100 % augalinės kilmės sudedamoji dalis) padeda palai-
kyti normalią organizmo būklę streso metu. Magnis, vitaminas B6 ir foliatai (vitaminas B9), padeda 
mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei palaikyti normalią psichologinę funkciją. Vartojimas: su-
augusiesiems vartoti po 1 tabletę per dieną užsigeriant didele stikline vandens. Rekomenduojama 
vartojimo trukmė 30 dienų. Jeigu reikia, vartojimą galima atnaujinti Jums patogiu laiku. Nėštumo ir 
žindymo laikotarpiu maisto papildą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju. 
Teksto parengimo data: 2020 m. vasario mėn. Reklamos teksto parengimo data: 08/2021. MAT-
LT-2100364 V 1.0
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms. 
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19GERAI SVEIKATAINurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

CETIRIZIN ACTAVIS 
10 mg, 10 dengtųjų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje table-
tėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido. Indikacijos: var-
tojama sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simpto-
mams (nosies ir akių) bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės 
simptomams palengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 
suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m. – 10 mg (1 table-
tė) 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 dihidro-
chloridui 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. Ne-
rekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. 
„Cetirizin Actavis“ negalima vartoti pacientams, kuriems 
nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės sty-
gius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Nėštumo ir 
žindymo laikotarpiu šio vaistinio preparato vartoti atsargiai. 
Teksto parengimo data 2020-12-04.

NUO ALERGIJOS

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
Informacija sutrumpinta.

NUO ALERGIJOS

349

499

999

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 € 
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karš-
čiavimo 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. Ne-
galima 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 suaugusie-
siems 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 (1200 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 2021-05-10.
YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO. 

LIOTON
LIOTON, 1000 TV/g, gelis, 50 g 
LIOTON, 1000 TV/g, gelis, 100 g
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Heparino natrio druska. Terapinės indikacijos: „Lioton“ vartojamas mazginiam venų išsiplėtimui ir jo sukeliamoms komplikacijoms (kraujo kre-
šulių susidarymui pažeistose venose, esant jų sienelių uždegimui arba be jo, uždegimui šalia venų esančiuose audiniuose bei opų, susidariusių 
odoje virš išsiplėtusių venų) gydyti; pažeistų venų sienelių uždegimui, pasireiškusiam po chirurginių operacijų, gydyti; dėl venų operacijos 
atsiradusiems simptomams slopinti (pvz., mėlynėms, patinimui); dėl sąnarių ir raumenų traumų, sausgyslių patempimo atsirandančiam pati-
nimui 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“ naudoti 
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, naudojimą reikia nutraukti nedelsiant; jeigu yra atvirų žaizdų, iš odos kraujuoja arba 
yra odos infekcijos požymių plote, kurį reikia gydyti, „Lioton“ naudoti negalima; netepti srityse, nepadengtose oda (pvz., lyties organų, burnos 
ertmės gleivinės). Reklamos teksto parengimo data 2019-02. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163, tel. 
+370 5 269 1947. LT_Lio_01_2019_V1

NUO SKAUSMO IR 
KARŠČIAVIMO

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 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
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 toles-
nio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Reklaminio teksto parengimo data: 
2021-01-20.
„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

NUO SKAUSMO  
IR KARŠČIAVIMO

NUROFLEX 200 mg vaistinis pleistras, 2 vaistiniai pleistrai

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Nuroflex 200 mg vaistinis pleistras. Kiekviename vaistiniame pleistre yra 200 mg ibuprofeno.
Farmacinė forma. Vaistinis pleistras: bespalvis, lipnus vaistinio preparato sluoksnis, paskirstytas ant 10 cm x 
14 cm dydžio lankstaus kūno spalvos austo pagrindo, ir padengtas nuimamu apsauginiu sluoksniu. Terapinės 
indikacijos. Nuroflex skirtas tumpalaikiam lokalaus skausmo, sukelto ūminio raumenų patempimo arba lengvų 
viršutinės ar apatinės galūnės sąnario aplinkos audinių traumų, simptominiam gydymui suaugusiesiems ir 16 
metų ar vyresniems paaugliams. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems ar 16 metų ir vyresniems 
paaugliams: viena dozė yra lygi vienam vaistiniam pleistrui. Didžiausia dozė per vieną 24 valandų laikotarpį yra 
vienas vaistinis pleistras. Pleistras gali būti vartojamas bet kuriuo dienos ar nakties metu, tačiau jį reikia nuimti 
ir naują pleistrą vėl užklijuoti kitą dieną tuo pačiu laiku. Vartoti ant odos ir tik trumpą laiką. Vaistinis pleistras turi 
būti naudojamas visas, jo negalima karpyti. Klijuojama tik ant sveikos odos. Gydomasis pleistras neturi būti 
vartojamas kartu su okliuziniu tvarsčiu. Prieš užklijuojant vaistinį pleistrą rekomenduojama kruopščiai nuplauti 
ir išdžiovinti gydomąjį kūno paviršių. Pirmiausia pašalinkite centrinę apsauginio sluoksnio dalį, skirtą apsaugoti 
lipniam pagrindo paviršiui, ir uždėkite pleistrą šia lipnia puse ant skaudančio ploto. Kai pleistras yra reikiamoje 
vietoje, pašalinkite apsauginio sluoksnio dalis, esančias pleistro kraštuose. Vaistinis pleistras yra lankstus ir pa-
slankus, todėl prireikus gali būti užklijuotas ant arba šalia sąnario,  tokiu būdu leisdamas jam normaliai judėti. 
Venkite vaistinio pleistro drėkinimo. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai vaisto 
pagalbinei medžiagai. Jeigu praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (pvz., astma, bronchų spazmas, 
rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė) vartojant ibuprofeno, acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių 
vaistinių preparatų nuo uždegimo (NVNU). Vartojimas ant įtrūkusios ar pažeistos odos. Trečiasis nėštumo tri-
mestras. Vartojimas ant akių, lūpų ar gleivinių. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jei simptomai 
išlieka ilgiau nei 5 paras arba pablogėja, reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Bronchų spazmas gali 
pasireikšti pacientams, vartojantiems ibuprofeno, kurie serga arba anksčiau sirgo bronchine astma ar alergija. 
Gydymą reikia nedelsiant nutraukti, jei užklijavus vaistinį pleistrą atsiranda odos išbėrimas. Pacientai turi būti 
įspėjami apie gydomos zonos reakciją stipriems natūralaus ir (arba) dirbtinio apšvietimo šaltiniams (pvz., įdegio 
lempos) gydymo metu ir vieną dieną po vaistinio pleistro pašalinimo, siekiant sumažinti jautrumo šviesai riziką. 
Pacientams, kuriems yra sutrikusi inkstų, širdies ir kepenų funkcija, buvo arba yra peptinė opa, žarnų uždegimas 
ar hemoraginė diatezė, prieš pradedant vartoti šį vaistinį preparatą, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems paci-
entams nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo turėtų būti vartojami atsargiai, nes jiems yra didesnė 
nepageidaujamų poveikių tikimybė. Reklamos tekstas parengtas 2021-01-08. 

NUO SKAUSMO

ODIFLAN
ODIFLAN 20 mg/g gelis, 50 g   699 € 
ODIFLAN 20 mg/g gelis, 100 g   1099 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
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 diklo-
fenako 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 gy-
dytojo 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. Ne-
sinaudokite 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.
MAKSIMALUS SKAUSMO MALŠINIMAS*

699

199nuo

199nuo

699nuo

NUO SKAUSMO  
IR UŽDEGIMO

OCUTEARS akių lašai, 10 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ
„Ocutears“ sudėtyje esantis hialuronas (klampumas, molekulinė masė, pasiskirstymas akies 
paviršiuje) veikia taip pat kaip ir natūralios ašaros - saugo, drėkina bei sutepa akių paviršių. Var-
tojant „Ocutears“ akių lašus užtikrinamas ilgalaikis poveikis akims, kurios išsausėjo dėl darbo prie 
kompiuterio, kontaktinių lęšių nešiojimo, hormoninių pokyčių organizme, vaistų (antidepresantų, 
kontraceptikų, antihistamininių ir kt.) vartojimo, oro kondicionierių, vėjo, šalčio, sauso šilto oro, 
dulkių, dūmų, oro teršalų, ilgų kelionių automobiliu, ilgų skrydžių, ragenos chirurginių operacijų, 
plaukiojimo chloruotame vandenyje.
Ypač efektyvus kai akių sausumas labiau pasireiškia antroje dienos pusėje.
„Ocutears“ tinka naudoti asmenims, nešiojantiems visų rūšių kontaktinius lešius.
Atidarius „Ocutears“ buteliuką, lašus galima vartoti 6 mėnesius.
BE KONSERVANTŲ!
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AMBIO MULTIVITAMINAI SENJORAMS 
60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

AMBIO KOMPLEKSAS LENGVAM RYTUI
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.

AMBIO GROŽIUI 
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris 
reikalingas normaliai odos funkcijai, susidarymą. Vita-
minas A, riboflavinas (vitaminas B2) ir biotinas padeda 
palaikyti normalią odos būklę.
Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų 
būklę. Varis padeda palikyti normalią odos ir plaukų 
pigmentaciją. Selenas padeda palaikyti normalią 
plaukų ir nagų būklę. Cinkas padeda palaikyti normalią 
plaukų, nagų ir odos būklę. Didžiosios dilgėlės lapų 
ekstrakte yra mineralų ir mikroelementų, kurie padeda 
stiprinti kaulų, nagų ir plaukų būklę. Dirvinio asiūklio 
žolės ekstraktas padeda palaikyti normalią odos, plau-
kų ir nagų būklę.

AMBIO NAKVIŠŲ ALIEJUS 
1000 mg, 100 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

454
649

-30%

200
399

-50%

349
498

-30%

935
1869

-50%

-40%
iki

LIVOL
MAISTO PAPILDAI
Naujiena! Livol maisto papildai – tai vienas kitą papildantys produktai, kurie sudaro puikiai suderintą 
sistemą padedančią palaikyti gerą savijautą. Tai pirma aiški ir paprasta maisto papildų sistema, kuria 
naudojantis nereikia sukti galvos kaip pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais.
LIVOL – VITAMINŲ SISTEMOS PAGAL ASMENS POREIKIUS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IMUNITETUI
NAUJIENA!

-40%
GAMTOS NAMAI
MAISTO PAPILDAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS 
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
„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 orga-
nizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metaboliz-
mo 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 ma-
žiau kaip ½ stiklinės).

VITAMINAS E (ABC VIT) 
lašai, 10 ml   299 209 €
MAISTO PAPILDAS
Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos.
Vartojimas: po 2 lašus per dieną valgio metu 
arba po valgio.

VITAMINAS A (ABC VIT) 
lašai, 10 ml   269 188 €
MAISTO PAPILDAS
Vitaminas A padeda palaikyti normalią odos 
būklę, išsaugoti normalų regėjimą, palaikyti 
normalią imuninės sistemos veiklą.
Vartojimas: po 2 lašus per dieną valgio metu 
arba po valgio. 

-30% 879
1099

-20%
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WALMARK LINIJOS VITAMINAI  
IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI
MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

SPEKTRUM ENERGY Q10 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
21 vitaminas ir mineralas praturtinti Kofermentu Q10
Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą
Vitaminai B2, B3, B5 ir B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį

LECITINAS 1200 mg, 80 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Aukštos kokybės ekstraktas iš sojų pupelių. Lecitinas – medžiaga, priklausanti fosfolipidų 
grupei ir randama kiekvienoje gyvoje ląstelėje. Sudėtyje turi linolo rūgšties.

SALUTIL 10 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Sa-
lutil 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

GYVYBINGOSIOS 
BAKTERIJOS

MEGA C 600 mg,  
30 apelsinų skonio  
kramtomų tablečių   659 461 €
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą.

SUPER VITAMINAS C 
600 mg, 30 tablečių   789 552 €
MAISTO PAPILDAS 

IMUNITETUI

URINAL
MAISTO PAPILDAI
„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 eks-
trakto ir vitamino D derinys. 
„Urinal sirupas“ – tinka vaikams nuo 1 metų.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Uri.70703
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ŠLAPIMO TAKŲ 
SISTEMAI

DIALEVEL 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Alfa-lipoinės rugšties, cinamono ir chromo kombinacija normaliai gliukozės koncentra-
cijai kraujyje
Kininis cinamonas padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje
Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje bei normalią mais-
tinių makromedžiagų apykaitą

SELENIUM AKTIV  
30 tablečių   719 503 €
MAISTO PAPILDAS
Selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos 
veiklą bei normalią plaukų ir nagų būklę.
Selenium Aktiv papildytas medžiaga iš juodųjų pipirų 
(Piper nigrum)

CINKAS AKTIV  
30 tablečių   749 524 €
MAISTO PAPILDAS
Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sis-
temos veiklą bei normalią plaukų ir nagų būklę.
Cinkas Aktiv papildytas medžiaga iš juodųjų pipi-
rų (Piper nigrum)

GROŽIUI IR IMUNITETUI

-25%

-30%

-20%

-30%

610
939

-35%

944
1349

-30%

916
1409

-35%

742
989

-25%

ENERGIJAI IR 
GYVYBINGUMUI
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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.

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.

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, 5 g
Natūrali veiklioji medžiaga (mineralinis silicio dioksido gelis) itin gerai sutraukia ir džiovina pūsleles, taip grei-
tindama jų gijimą. 
Silicea Gastrointestinal Gel DIRECT 15 ml gelio, 15 paketėlių 
Didesnės silicio koncentracijos med. prekės (CE0297) padeda palengvinti virškinamojo trakto ir skrandžio nega-
lavimus. 
Periodiškas Hubner Original Silicea produktų vartojimas gali padėti rūpinantis jūsų grožiu ir sveikata
„SILICEA“ – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

GERAI SAVIJAUTAI

NAUJIENA!

-20%

-20%

-20%
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1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

ACONITUM
MAISTO PAPILDAI
AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

HERBA HUMANA
MAISTO PAPILDAI
NORMALIAI SAVIJAUTAI PALAIKYTI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

-20%

FLORADIX
MAISTO PAPILDAI
„Floradix“ – svarbiausi mineralai ir vitaminai gerai savijautai. „Floradix“ natūralios sudedamosios dalys 
užtikrina gerą organizmo svarbiausių vitaminų ir mikroelementų pasisavinimą. Skystos formos medžia-
gos greičiau rezorbuojasi nei esančios tabletėse, o dėl puikaus skonio juos noriai geria maži vaikai ir 
yra tinkami vartoti nėščioms moterims.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

DINADAX KRAMTOMOSIOS LAZDELĖS
MAISTO PAPILDAI
„Dinadax Active“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, 
vitaminais B1 ir B6. 
„Dinadax Energy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais. 
„Dinadax Sapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vita-
minais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.
KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

-30%

STOP STRESS® 30 kapsulių   
STOP STRESS® NIGHT  
30 kapsulių 
OSTEONOL® 150 ml  
FITESTEN® 30 kapsulių  
KARDIO START® 30 kapsulių 
IMMUNECO® 30 kapsulių  
BEAUTYNOL® 30 kapsulių  
BEAUTYNOL® EXCELLENCE 
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAI
Pasimėgauk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE…
JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms 
prekėms.

VITABIOTICS WELL LINIJA
MAISTO PAPILDAI
WELLWOMAN – nakvišų, agurklių, vitaminų ir mineralų kompleksas moterims. WELLMAN – sibiri-
nių ženšenių, amino rūgščių, vitaminų ir mineralų kompleksas vyrams.  WELLTEEN – subalansuota 
paaugliams, o WELLKID – patiems mažiausiems.
GERA SAVIJAUTA VISAI ŠEIMAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%PIGU

KALCIO GLIUKONATAS 500 mg, 10 tablečių   020 €
MAISTO PAPILDAS
Kalcis svarbus normaliai raumenų veiklai, kaulų, dantų būklei palaikyti, svarbus nor-
maliam kraujo krešėjimui.

PAIRA ALTAI MUMIO 30 tablečių   359 €
MAISTO PAPILDAS
2 tabletėse yra 400 mg išvalyto mumijaus. Vartojimas: suaugusiesiems rekomenduo-
jama vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, valgio metu. 



Pagaminta klevų šalyje

Pagaminta klevų šalyje

JAMIESON lakto-bifido bakterijų 
kompleksas, 60 kramtomų tablečių
Maisto papildas 

-30%

-40%

-40%
iki

1364
2099

-35%

JAMIESON vitaminai D
JAMIESON vitaminas D vaikams, 400 TV, 10 μg,  
100 kramtomų tablečių 1449 1014 €
JAMIESON D vitaminas, 1000 TV, 25 μg,  
100 kramtomų tablečių 999 699 €
JAMIESON vitaminas D, 1000 TV, 60 guminukų 1199 839 €
JAMIESON vitaminas D, lašai kūdikiams,  
400 TV, 11,4 ml 799 479 €
JAMIESON vitaminas D, lašai 1000 TV 11,4 ml 999 599 € 

Maisto papildai 
 

JAMIESON vitaminas C
Trijų skirtingų skonių, 500 mg, 120 tablečių 1449 1014 €   
Apelsinų skonio, 500 mg, 100 tablečių 1349 944 €   
Apelsinų skonio, 1000 mg, 10 tirpiųjų tablečių 699 489 €
Cinkas su ežiuole ir vitaminaIs C ir D,  
30 tablečių 849 594 €

Maisto papildai                                                
 

JAMIESON POWER FOR MEN  
vitaminai vyrams,  
90 tablečių 2499 1499 €
JAMIESON VITA-VIM REGULAR MULTI, 
90 tablečių 1699 1019 € 
Maisto papildai 
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SENI 
SENI sauskelnės ir sauskelnės kelnaitės – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema.
SENI apsauginiai paklotai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę.
SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapus, maitina ir apsaugo odą nuo dirgiklių.
*Sauskelnėms negalioja nuolaida su kompensuojamų vaistų pasu.
PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

PRIEMONĖS SLAUGAI

MULTI-GYN
KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS
Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonius pojūčius toje srityje: 
nepageidaujamą kvapą, niežulį ar deginimo pojūtį. „Multi-Gyn“ puikiai supranta moterų poreikius, kai 
atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produk-
tus, kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel“, „Liquigel“, 
„Flora Plus“). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus 2QR* kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralią 
makšties mikroflorą. 
* 2QR kompleksas – patentuoti biologiškai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Bar-
badensis Miller) medžiagų. www.2QR.com
JEI NORI BŪTI TIKRA DĖL SAVO SVEIKOS MAKŠTIES!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MOTERŲ INTYMIAI HIGIENAI 

BELLA HERBS
Moterų higienos priemonės su vaistinėmis liep-
žiedžių ir gysločio žolelėmis. 
Neleidžia daugintis bakterijoms ir grybeliams, ra-
mina sudirgimus – saugo moters lytinę sveikatą. 
Neutralizuoja intymų kvapą ir užtikrina komfortą 
naudojant.

BELLA COTTON
BELLA Cotton vatos pagalvėlės ir pagaliukai pa-
gaminti iš 100% medvilnės. 
Pagalvėlių krašteliai apsiūti ir nesisluoksniuoja, o 
pagaliukai turi popierinius kotelius.

JORDAN
Kiekvienas mūsų turime unikalius dantis, naudojame individualią jų valymo techniką, be to, mums 
patinka skirtingos spalvos ir stiliai. Atsižvelgiant  į skirtingus vartotojų poreikius bei siekiant padėti 
efektyviai išvalyti burnos ertmę, „Jordan“ siūlo plataus pasirinkimo dantų priežiūros priemonių liniją 
vaikams bei suaugusiems. Su „Jordan“- tinkamiausią išsirinks kiekvienas! 
JORDAN – SKANDINAVIŠKA FORMULĖ JŪSŲ SVEIKIEMS DANTIMS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

SENSODYNE
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Dantų pastos Sensodyne yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis. 
CHLT/CHMULBRA/0004/18a/JUL
EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

JAUTRIŲ DANTŲ 
PRIEŽIŪRAI

BLEND-A-DENT
BLEND-A-DENT REGULAR, 47 g (x2 pakuotės) 
BLEND-A-DENT FRESH, 47 g (x2 pakuotės)
Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei neno-
rite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgote, galite pasitikėti savimi, 
nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią 
fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą, sukurdamas pagalvėlę tarp dantenų bei dantų 
protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir 
mėgautis gyvenimu nesivaržydami. 

DANTŲ PROTEZŲ KLIJAI

TEPE
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Produkcija „TePe“ pagaminta bendradarbiaujant su Švedijos ir tarptautiniais odontologijos specialistais. 
Visi tarpdančių šepetėliai turi unikalius laikiklius, specialiai parinktus šerelius ir plastiku padengtą vielu-
tę, todėl tarpdančių valymas labai veiksmingas. Dantų šepetėliai „TePe“ patikimi ir kokybiški.
„TEPE“ RŪPINASI SVEIKA ŠYPSENA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

-15%

-20%

-25%

-20%
iki -25%

580
829

-30% -25%

INTIMOHELP
MEDICINOS PRIEMONĖS
Makšties tabletės „Intimohelp“ atkuria ir palaiko fiziologinį 
makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis 
inulinas skatina natūralios bakterinės floros augimą, sugeria pa-
gausėjusias 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, užti-
krina optimalią higieną bet kokiomis aplinkybėmis.
„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS 
RECEPTAS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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OLIPROX nagų lakas grybeliui  
(gelis vandens pagrindu), 12 ml
Oliprox™  nagų lakas (gelis vandens pagrindu) – veiksminga priemonė, padedanti 
užkirsti kelią grybelinei infekcijai bei pagalbinė priemonė gydant onichomikozę (nagų 
grybelį).

1619
2159

-25% 431
539

-20%

ACICLOVIR ACTAVIS 
5 % kremas, 5 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
„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 aci-
klovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir 
Actavis“ 5 % kremo pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai 
ir atsargumo priemonės. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremu nereko-
menduojama tepti gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties orga-
nų, nes galimas sudirginimas. Būtina laikytis atsargumo prie-
monių 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 cetos-
tearilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali su-
kelti vietinių odos reakcijų. Teksto peržiūros data 2020-02-08.

AMEDIPLUS
Pleistrai pūslėms, 2 x 6 cm, N5   449 292 €
Pleistrai pūslėms, 6,9 x 4,4 cm, N5   479 311 €
MEDICINOS PREKĖS

ESU LAPĖ
„Esu lapė“ kremų linija – tai laiko patikrintos ir vartotojų įvertintos kūno priežiūros priemonės už pri-
imtiną 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 masa-
žuojant 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, 20 g – ramunėlių ekstraktas raminančiai veikia suskirdusią, sudirgusią odą ir apsau-
go ją nuo kenksmingo aplinkos poveikio.
Kamparo kremas, 20 g – masažinis kremas su pušų aliejumi krūtinės bei sąnarių  įtrinimams.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MEDETKŲ KREMAS 20 g
Skirtas sudigusiai, žvarbių orų nualintai odai 
prižiūrėti.
Kremą naudoti pagal poreikį.

CINKO KREMAS 20 g
Skirtas sudirgusiai, jautriai odai.
Kremą naudoti pagal poreikį.

VIŠNEVSKIO BALZAMINIS LINIMENTAS 30 g
I KLASĖS MEDICINOS PRIETAISAS,  
PAGALBINĖ ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ.
Vartojimas: naudoti ant odos aplikacijų pavidalu.
Gamintojas – Altajvitaminy, Rusija.

ODOS PRIEŽIŪRAI

499

-35%

-25%

-40%

BIOCELL
MAISTO PAPILDAI, KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Naujiena! „BIOCELL Hair Shots“ – tobuliems Tavo plaukams. Biologiškai aktyvus geriamas hidroli-
zuotas keratinas su SOD, B grupės vitaminais, cinku, selenu ir variu.
„BIOCELL Silicium Booster“ – biologiškai aktyvus silicis su didžiųjų dilgėlių ekstraktu. Didžiosios 
dilgėlės padeda palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę. 
„BIOCELL Classic“ – maisto papildas su hialurono rūgštimi. 
„BIOCELL Hair“ – maisto papildas jūsų plaukų grožiui ir sveikatai. 
„BIOCELL Platinum“ – ypatingas hialurono rūgšties, ceramidų ir biotino kompleksas. 
„BIOCELL Beauty Shots“ – hidrolizuotas kolagenas, hialurono rūgštis, tikrųjų vynmedžių sėklų eks-
traktas, vitaminai ir mineralai
BIOCELL – TOBULA ESI TU.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms. 

ODAI, PLAUKAMS, NAGAMS

NAUJIENA!

-30%

ETERINIAI ALIEJAI 
Skirti išoriniam naudojimui
ARBATMEDŽIO ALIEJUS, 10 ml, 30 ml
Tinka inhaliacijoms, masažams, kompresams bei vonelėms.
EUKALIPTŲ ALIEJUS, 10 ml, 30 ml
Gali būti naudojamas inhaliacijoms, vonioms ir masažams, pirtyse.
KĖNIŲ ALIEJUS, 10 ml, 30 ml
Rekomenduojama naudoti pirtyse ir voniose – aromatizuoti juo 
patalpas. 
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

262
349

-25%
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Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.
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Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

AMBIO MULTIVITAMINAI 
VAIKAMS 
50 guminukų
MAISTO PAPILDAS
Biotinas, niacinas, jodas, pantoteno rūgštis, tiami-
nas, riboflavinas ir vitaminas B6 padeda palaikyti 
normalią energijos apykaitą. Biotinas, jodas, niaci-
nas, tiaminas, riboflavinas, vitaminas B6, vitaminas 
C padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. 
Foliatai, niacinas, pantoteno rūgštis, riboflavinas, 
vitaminai B6 ir C padeda mažinti pavargimo jausmą 
ir nuovargį. Vitaminas D padeda palaikyti normalią 
kaulų, raumenų ir dantų būklę. Cinkas, selenas, 
vitaminas C, vitaminas D, vitaminas A, vitaminas B6, 
foliatai padeda palaikyti normalią imuninės siste-
mos veiklą. Vitaminas A ir cinkas padeda išsaugoti 
normalų regėjimą.

699
998

-30%

566
809

-30%

674
899

-25%

CERUTIN JUNIOR DINO GUMINUKAI 
50 guminukų
VAISIŲ SKONIO MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje yra cukrų
10 vitaminų, cinko ir rutino šaltinis. 

HAPPY
Visos HAPPY sauskelnės yra orui laidžios, su 
natūralios kilmės žaliosios arbatos ekstraktu 
(lot. Camelia sinensis), kuris veikia antibak-
teriškai ir neutralizuoja nemalonius kvapus. 
Mažiausių dydžių sauskelnės turi specialų iškirpi-
mą bambutei ir yra putlesnės – teisingai kūdikio 
kojyčių padėčiai išlaikyti. Didesnių dydžių – plo-
nesnės, su elastine juosmens dalimi ir paaukštin-
tais apsauginiais krašteliais. 
Drėgnos servetėlės – be alkoholio ir parabenų, su 
skirtingais ekstraktais – išsirink pagal poreikį. Ir 
nepamirškite vatos pagaliukų su apsauga!
* Sauskelnėms negalioja nuolaida su kompensuo-
jamų vaistų pasu.
HAPPY – SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIUI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymė-
toms prekėms.

-20%

AMBIO ŽUVŲ TAUKAI VAIKAMS  
30 kramtomųjų kapsulių
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.
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-30  %
Perkant 3**  

ir daugiau prekių
** vaistams – 25 %

-25  %
Perkant 2**  

ir daugiau prekių
* vaistams – 20 %

-20  %
Perkant 1* prekę

Darbo dienomis
8–9 val. ir 14–15 val.*

Šeštadieniais
8–9 val. ir 14–15 val.*

Sekmadieniais
14–15 val.*

NORFOS vaistinėje akcijos „LAIMĖS VALANDOS“ metu perkant 1 prekę, taikoma 20 %, 2 ir daugiau prekių – 25 %, vaistams 20 %, 3 ir daugiau prekių – 30 % nuolaida, vaistams -25 %. 
Taikomos momentinės 20 ar 25 % nuolaidos vaistams ir vaistiniams preparatams, o kitoms prekėms – 20, 25 ar 30 % nuolaidos, priklausomai nuo atitinkamo pirkimo metu įsigijamų 
prekių bendro kiekio. Nuolaida taikoma perkant pilnas prekių pakuotes, kurių kiekvienos vertė ne mažesnė nei 1,50 €. Prekės, perkant pagal kompensuojamąjį receptą, vardiniai, 
kartiniai vaistai skaičiuojami į krepšelį, tačiau nuolaida netaikoma. 
Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Nuolaidos netaikomos perkant pagal kompensuojamąjį receptą, pradinio maitinimo pieno 
mišinius, kartinius (gaminamius vaistinėje) ir vardiniu vaistus, įsigyjant dovanų kuponus. Nuolaidos netaikomos perkant www.nvaistine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsi-
skaitoma jas atsiimant vaistinėse. Nuolaidos netaikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Visos nuolaidos galioja tik su PC NORFA lojalumo kortele. 
Informacija apie kitas akcijas ir prekes, kurioms netaikoma akcijos „LAIMĖS VALANDOS“ nuolaidos, suteikiama kiekvienoje vaistinėje, el.paštu info@nvaistine.lt arba nemokamu 
telefonu 8 800 10008. 
Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt.


