


Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.SUPER PASIŪLYMAI2

-30%

399

-35%
iki

-30%

-35%
iki

-35%
iki

HAIR VOLUME™
MAISTO PAPILDAI
„Hair Volume™“ ir „Hair Volume™ GUMMIES“ – biologiškai veikliųjų maistinių medžiagų kompleksai su obuolių ekstraktu plaukams. Sudėtyje esantys biotinas 
ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Tik 1 tabletė arba gardūs 2 guminukai per dieną padės pasirūpinti jūsų plaukais!
„Hair Gro™“ – biologiškai veikliųjų maistinių medžiagų derinys su tokotrienoliais, maitinantis plaukų folikulus ir palaikantis normalų plaukų augimą, nes 
sudėtyje esantys biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.
PAGALBA JŪSŲ PLAUKAMS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IMUNITETUI

PLAUKAMS

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.

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

SAUSOMS AKIMS  

NAUJIENA!

PERŠALIMO LIGŲ SIMPTOMAMS 
PALENGVINTI

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 suaugu-
siems 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. 

ARTELAC® 
MEDICINOS PRIEMONĖS
„Artelac® Nature“ akimirksniu suteiks akims skaistumo, baltumo ir švytėjimo, bei užtikrins ilgalaikį drėkinimą. Sudėtyje esantis  akiš-
veičių ekstraktas numalšina akių sudirgimą ir greitai pašalina akių paraudimą, o hialuronas užtikrina ilgalaikį drėkinimą. Sudėtyje nėra 
konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Splash“ pasirenkamiausias mūsų produktas su hialuronu skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje 
nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Rebalance“ užtikrina maksimaliai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina 
akis ir apsaugo jų paviršių, papildo ašarų plėvelę puoselėjančiais jonais, vitaminu B12, bei sureguliuoja osmosinį akies paviršiaus 
balansą ir tokiu būdu padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą.
„Artelac® TripleAction“ pažangiausias tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir intensyviai drėkindamas akimirksniu ir 
ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras, lipidinis komponentas)  
atkuria visus tris ašarų plėvelės sluoksnius.  Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Nighttime Gel“ atkuria ašarų plėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir 
nuolatinis akių sausumas.  ART-LT2106-26.
„ARTELAC®“ – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

LIVOL
MAISTO PAPILDAI
Naujiena! LIVOL – tai suderintos ir prie Jūsų priderintos vitaminų sistemos geriausiam efektui. Tai holistinė sistema, kur vienas kitą papildantys 
produktai sudaro puikiai suderintą sistemą gerai savijautai. Skandinaviški LIVOL vitaminai – tai pirmos tokio tipo vitaminų sistemos: aiškios, 
paprastos bei visiems prieinamos. 
LIVOL – VITAMINŲ SISTEMOS
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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LIUGOL KIDS 
MEDICINOS PRIEMONĖ
Burnos ertmės ir gerklės purškalas. Sudėtis: alantoinas, glicerolis, kalio sorbatas, amonio glicirizatas, joduotas povidonas, išgrynintas vanduo, po-
livinilpirolidonas K90, natūralus dažiklis I paprastasis karamelizuotas cukrus, natūrali obuolių kvapioji medžiaga. Paskirtis: saugo burnos ertmės 
ir gerklės gleivinę nuo kenksmingų aplinkos veiksnių ir patogeninių mikroorganizmų; palaiko gerklės ir ryklės gleivinės drėgmę ir pagerina jos 
natūralią funkciją; padeda atsikratyti nemalonių pojūčių gerklėje (kai vaikas skundžiasi gerklės perštėjimu, skausmingu rijimu); naudojamas kaip 
pagalbinė priemonė esant gerklės arba burnos ertmės sudirginimui (kai yra peršalimas, tonzilitas, faringitas, laringitas, stomatitas, gingivitas). 
Naudojimas: skirtas burnos ertmei ir ryklei. Vyresniems nei 2 m. vaikams įpurkšti 2–3 kartus per dieną. Purkštuvo galvutę su antgaliu nukreipkite 
į gerklės sritį ir atlikite reikiamą įpurškimų skaičių (1–2 paspaudimai). Purkšdami buteliuką laikykite vertikaliai. Įpurškimo metu rekomenduojama 
sulaikyti kvėpavimą. 

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

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

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.

NAUJIENA!
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VIRŠKINIMUI GERINTI

KREON 10 000 V  skrandyje neirios kietosios kapsulės, 20 kapsulių 
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis: Vienoje Kreon 10 000 skrandyje neirioje kietojoje kapsulėje yra 150 mg kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka 10 000 vienetų lipazės, 
8 000 vienetų amilazės, 600 vienetų proteazės. 
Indikacijos. Suaugusiųjų kasos egzokrininės funkcijos nepakankamumo gydymas (fermentų pakeičiamoji terapija).
Dozavimas. Kreon 10000 V dozė priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, tinkamiausia dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, 
valgant išgeriamos 2–4 skrandyje neirios kietosios kapsulės. Priklausomai nuo maisto ir virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė 
gali būti žymiai didesnė. Dozę galima didinti tik gydytojui leidus. Paros dozė neturi būti didesnė kaip 10000 lipazės vienetų / paciento kūno svorio 
kilogramui arba 4000 vienetų lipazės / gramui suvartojamų riebalų. Vartojimo būdas. Vartoti per burną. Kapsules reikia nuryti nepažeistas, 
nesutrupintas ir nesukramtytas, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu, kiekvieno valgio ar užkandžio metu arba po jo. Tada fermentai galės visiškai 
susimaišyti su maistu ir padės suvirškinti žarnynu slenkantį maistą. Jeigu kapsulę sunku nuryti, atsargiai atidarykite ją ir supilkite granules į nedidelį 
kiekį skysto rūgštaus maisto (pvz., obuolių tyrės arba jogurto) arba sumaišykite jas su rūgščiais skysčiais (obuolių, apelsinų arba ananasų sultimis). 
Negalima granulių dėti į karštą maistą ar skysčius. Mišinį reikia tuoj pat nuryti, jo laikyti negalima. Granulių sumaišymas su nerūgščiu maistu ar 
skysčiais, sutrynimas arba kramtymas gali sukelti burnos sudirginimą arba pakeisti Kreon poveikį Jūsų organizme. Nelaikykite vaisto burnoje. 
Kasdien būtina gerti daug skysčių. 
Kontraindikacijos. Jeigu yra alergija kasos milteliams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai. Buvo gauta pra-
nešimų apie klubinės, aklosios ir storosios žarnos susiaurėjimo (fibrozinės kolonopatijos) atvejus, kai cistine fibroze sergantys pacientai vartojo 
dideles kasos miltelių preparatų dozes (iki 10 000 vienetų lipazės / kg kūno svorio per parą). Jei Jums atsiranda neįprastų pilvo simptomų arba 
pilvo simptomai pakinta, pasitarkite su gydytoju. 
Reklamos teksto parengimo data: 2021 metų kovo mėn. MYL-LT-21-29

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
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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 2021-09-15.
VIPROSAL B – IŠMINTINGAS PASIRINKIMAS NUO SKAUSMO!

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!

NUO KOSULIO

ASPIRIN CARDIO 100 MG, 28 skrandyje neirios tabletės 299 €
ASPIRIN CARDIO 100 MG, 98 skrandyje neirios tabletės  699 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis: vienoje tabletėje yra 100 mg acetilsalicilo rūgšties. Indikacijos: trombocitų agregacijos slopinimas šiais atvejais: nestabili krūtinės 
angina, ūminis miokardo infarktas, pakartotinio miokardo infarkto profilaktika., po perkutaninės arba kitokios chirurginės vainikinių arterijų 
operacijos (pvz., PTKA, VAJO); praeinančių smegenų išemijos priepuolių (PSIP) ir smegenų insulto profilaktika, pradinė pastarosios būklės 
stadija; pacientų, kuriems yra daug rizikos veiksnių, koronarinių arterijų trombozės profilaktika; venų trombozės ir plaučių embolijos po ilgalaikės 
imobilizacijos profilaktika. Vartojimo būdas ir dozavimas: Vartojama nuo 100 iki 300 mg/parai priklausomai nuo indikacijos, mažiausiai 30 
minučių prieš valgį užgeriant dideliu kiekiu vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, kitiems salicilatams arba bet 
kuriai pagalbinei vaistinio preparato medžiagai; jei anksčiau vartojant salicilatų arba panašiai veikiančių medžiagų (pvz., nesteroidinių vaistinių 
preparatų nuo uždegimo (NVNU)) pasireiškė astma; ūminės virškinimo trakto opos; hemoraginė diatezė; sunkus inkstų / kepenų funkcijos 
/ širdies nepakankamumas; vartojimas kartu su 15 mg per savaitę ar didesne metotreksato doze; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs 
įspėjimai ir atsargumo priemonės: Acetilsalicilo rūgštis gali didinti polinkį kraujuoti chirurginės operacijos metu ir po chirurginių operacijų 
(įskaitant mažas chirurgines operacijas, pavyzdžiui, danties ištraukimą). Sergant kai kuriomis virusinėmis ligomis, ypač A ar B tipo gripu, 
vėjaraupiais, yra Reye sindromo rizika. Atsargiai vartoti, jei kartu skiriami antikoaguliantai; yra sutrikusi inkstų/širdies/kraujagyslių funkcija; yra 
gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais: Atsargiai vartoti su mažesne kaip 15 mg metotreksato doze, 
NVNU, metamizolu, digoksinu, antikoaguliantais ir kitais hemostazės inhibitoriais, vaistiniais preparatais nuo diabeto, diuretikais, sisteminio 
poveikio gliukokortikoidais, AKF inhibitoriais, selektyviais serotonino reabsorbcijos inhibitoriais, urikozuriniais vaistiniais preparatais, valproine 
rūgštim. Pirmąjį ir antrąjį nėštumo trimestrais acetilsalicilo rūgšties turinčių preparatų vartoti negalima, nebent neabejotinai būtina. Mažas kiekis 
salicilatų ir jų metabolitų prasiskverbia į motinos pieną. Šalutinis poveikis. Dažnas: virškinimo trakto sutrikimai (dispepsija, skrandžio ir pilvo 
skausmas). Nedažnas: kraujavimas, hematomos. Retas ir labai retas: virškinimo trakto uždegimas, opa; sunkus kraujavimas; trumpalaikis kepenų 
funkcijos sutrikimas, padidėjusio jautrumo reakcijos. Registruotojas: UAB „Bayer“, Sporto g. 18, LT-09328, Vilnius, Lietuva. Teksto paskutinės 
peržiūros data: 2020-02-18. NB! Preparato charakteristikų santrauka sutrumpinta! Jei norite sužinoti daugiau informacijos, skaitykite 
Preparato charakteristikų santrauką ir (arba) kreipkitės į UAB „Bayer“, Sporto g.18, LT-09238, Vilnius, Lietuva, tel. 8 5 2336868. Reklamos teksto 
parengimo data: 2021-10. PP-ASP-LT-0018-1

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).

PERŠALUS

AMBIO IMUNITETUI, mikstūra, 120 ml 749 449 €

AMBIO IMUNITETUI SU EŽIUOLE, 30 tablečių 898 539 € 
MAISTO PAPILDAI

AMBIO BETA KAROTENAS, 90 kapsulių  1299 779 € 
AMBIO CHROMAS, 60 tablečių     799 479 € 
AMBIO OBUOLIŲ SIDRAS, 60 kapsulių    998 599 € 

MAISTO PAPILDAI

-40% -40%
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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 diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros 
dozė yra 8 g gelio, kuris atitinka 160 mg diklofenako natrio druskos. Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Odiflan“ negalima 
vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3–5 dienas simptomai nepalengvėja arba net pasunkėja, būtina gydytojo konsultacija. Kontraindikacijos: „Odiflan“ vartoti negalima: jeigu 
yra alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo 
sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), pasireiškė dilgėlinė, sloga, veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atviroms žaizdoms, uždegimui arba infekcijai, 
taip pat sergant egzema; paskutiniuoju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jei sergate 
astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą 
malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams, kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, pasireiškia niežulys 
arba dilgėlinė. Kai „Odiflan“ vartojama dideliam odos plotui ir ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Odiflan“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir 
sveikos odos. Žiūrėkite, kad nepatektų į akis ir nekontaktuotų su gleivinėmis. Nesinaudokite oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. „Odiflan“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda 
odos bėrimas. Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šiuo vaistu gydomų odos vietų. Teksto 
peržiūros data: 2020-09-30. *Palyginus su Olfen 1% geliu.
MAKSIMALUS SKAUSMO MALŠINIMAS*

NUO SKAUSMO  
IR UŽDEGIMO

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!

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

NAVI®VISION PLUS
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.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NATŪRALŪS 
AKIŲ LAŠAI 

ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI

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

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.

INFEKCINĖMS ODOS 
LIGOMS GYDYTI

-30%
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SLOGUOJANT

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 hidro-
chlorido. 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, kraujavimas 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 tiesiosios 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 ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@
vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.
Parengimo data: 2021.06.18  ILX-LT2106-27
DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!*

NUO RĖMENS

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!

PANANGIN 158mg/140mg, 50 dengtų tablečių   
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
PANANGIN. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 magnio aspartato. Pakuotėje yra 50 tab.  PANANGIN yra mineralų preparatas, kurio 
sudėtyje esantys kalis ir magnis yra svarbūs vidiniai ląstelės katijonai.  Jie reikšmingi daugelio fermentų veiklai, makromolekulių jungimuisi prie ląstelių elementų, raumenų 
ląstelės susitraukimui. Indikacijos.  PANANGIN vartojamas magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama. 
Vartojimas. Paprastai skiriama po 2 – 3 tabletes 3 kartus per parą. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis 
inkstų nepakankamumas, Adisono liga, hiperkalemija, kalį sulaikančių diuretikų vartojimas,  atrioventrikulinė III laipsnio blokada,  kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis 
negu 90 mm Hg).  Specialūs įspėjimai. Pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padaugėja kalio, preparato būtina skirti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti jonų 
koncentraciją kraujyje. Galimas šalutinis poveikis. Dažniausiai vaisto vartojimas nesukelia problemų. Vartojant dideles dozes, gali padažnėti tuštinimasis.Prašome įdėmiai 
perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Rinkodaros teisės turėtojas: Gedeon Richter Plc. Vengrija. Teksto peržiūros data: PANANGIN tab.2017-11-03. 
Reklamos paruošimo data 2021-02-16
PANANGIN- PASIRŪPINK SAVO ŠIRDIMI

299nuo

MAALOX
MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus), 40 tablečių   299 € 
MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija, 250 ml   399 € 
MAALOX 460 mg/400 mg/4,3 ml geriamoji suspensija, 20 paketėlių   499 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename vienadoziame 4,3 ml geriamosios suspensijos paketėlyje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnio hidroksido; vienoje 
kramtomojoje tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio 
hidroksido. Indikacijos: rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. Vartojimo būdas ir dozavimas.  Su-
spensija: geriama po 1 arba 2 vienadozių paketėlių turinį, pasireiškus rėmeniui arba refliuksui; negalima gerti daugiau kaip 8 paketėlių per parą; prieš atplėšiant paketėlį, jį 
reikėtų švelniai paspaudyti; suspensiją reikėtų gerti neskiestą. Buteliuko suspensija geriama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio 
refliuksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. Tabletės: sučiulpti arba sukramtyti 1–2 
tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliuksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. Kontraindikacijos: alergija (padidėjęs 
jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. 
Specialūs įspėjimai: vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba 
nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos 
sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradedant vartoti Maalox reikia 
kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Atsargumo dėlei 
tarp bet kokio per burną vartojamo vaisto ir antacidinio vaisto vartojimo turi būti bent 2 valandų (vartojant fluorochinolonų – 4 valandų) intervalas. Jeigu gydytojas Jums yra 
sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams.
Teksto parengimo data: 2021 m. kovo mėn. 
Reklamos teksto parengimo data: 04/2021. MAT-LT-2100180 V 1.0
GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

NUO RĖMENS
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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! 

ODAI

INOBIO HERBA BALM 
šildantis kūno balzamas su eteriniais aliejais, 40 ml
pušis - eukaliptas - čiobrelis - arbatmedis - kamparo
Kūno balzamas tepamas ant krūtinės, nugaros bei padų turi efektyvų poveikį odai. Jis švelniai maitina odą dėl jame esančio sviestmedžio  aliejaus 
ir Vit E. Puikiai tinka vaikų odos priežiūrai.



UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163
Tel. +370 5 269 19 47
LT@berlin-chemie.com

Dolmen. Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga. Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plėvele dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketėlyje / geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. Vaisto 
forma. Plėvele dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketėlyje. Pakuotė. Po 10 tablečių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketėlyje. Indikacijos. Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiam 
lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Dozavimas. Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama 
gerti: po 1 tabletę / paketėlį /geriamąjį tirpalą paketėlyje 1-3 kartus per parą kas 8 valandos. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketėlyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų 
ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes/ paketėlius / geriamuosius tirpalus paketėlyje per parą. Vartojimo būdas. Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas 
paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15-30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis 
poveikis trunka 4-6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi 
bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų 
funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. Įspėjimai. Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sis-
temine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, 
nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozės, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš 
pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokius infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali 
būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.

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

Reklama paruošta: 2021 m.  birželio mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LT_Dol_10_2021_V1_press

deksketoprofeno trometamolis

GREITAI MALŠINA 
               SKAUSMĄ, 
  KAI TO LABIAUSIAI REIKIA!

iš paketėlioGer
iam

as

SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS  



Nereceptinis vaistas.  Flavamed 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas.  Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas. Kiekvie-
name 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. 6-12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2 -3 kartus per parą, 2-5 metų 
vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4 - 5 dienas Flavamed vartoti negalima. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams po 30 mg 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas; 
vėliau – po 30 mg 2 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. 
Specialūs įspėjimai. Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praeityje buvus pepsinę opą; esant histamino 
netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed šnypščiąsias tabletes, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono  sindromas ir 
Lajelio sindromas). Kiekviename šio vaisto matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 1,75 g sorbitolio. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar 
Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas (ĮFN),  kurio atveju organizmas negali suskaidyti fruktozės, prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui. 
Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Kiekviename šio vaisto - matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 5,75 g benzenkarboksirūgšties. 

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 LR SAM el. paštu  NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais,  nurodytais jos 
interneto svetainėje www.vvkt.lt

Reklama paruošta 2021 m. rugpjūčio  mėn. 
LT_Fla_02_2021_V1_press

• Vartojamas sergant ūmiomis 
ar lėtinėmis plaučių ir bronchų 
ligomis, kai kosulio metu 
susidaro klampios gleivės. 

• Suskystina klampias gleives     
ir jos gali lengviau kosulio  
metu pasišalinti.

• Aviečių skonio.

Sprendimas šlapio 
        kosulio gydymui

Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163



9PERŠALUSNurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.
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1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!
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SINUNORM DUO,  15 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Kapsulių „Sinunorm Duo“ sudėtyje yra sausųjų augalų 
ekstraktų. Vaistiniai čiobreliai, pavasarinės raktažolės ir 
paprastosios pušys padeda palaikyti kvėpavimo takų 
funkciją. Juoduogiai šeivamedžiai, cinkas kartu su pilkųjų 
malpigijų ekstrakte esančiu vitaminu C padeda palaikyti 
imuninę sistemą. Rekomenduojama „Sinunorm Duo“ 
paros dozė suaugusiesiems – 2 kapsulės, vaikams nuo 
12 m. – 1 kapsulė.
KVĖPUOK LENGVAI, KVĖPUOK GILIAI!

OTRIVIN
OTRIVIN MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml   499 € 
OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml   499 € 
OTRIVIN 0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml   349 € 
OTRIVIN 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml   349 €
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 uždegimą. 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: Suaugusieji 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 rekomenduojamos dozės, ypač vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Atsargiai vartoti, jeigu yra padidėjęs 
kraujospūdis, širdies liga (pvz., pailgėjusio QT intervalo sindromas), cukrinis diabetas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, 
padidėjusi 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

EMILI ASKORBO RŪGŠTIS  
50 mg (vitaminas C), 200 dražė
MAISTO PAPILDAS SU CUKRUMI
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imu-
ninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti 
pavargimo jausmą ir nuovargį, apsaugoti ląsteles 
nuo oksidacinės pažaidos.

IMMUNOHOT, 6 pakeliai
POWER C 1000MG, 10 pakelių
BIOVITAMIN C + ZN, 14 pakelių
BIOVITAMINAS D3, 20 pakelių
MAISTO PAPILDAI
Cinkas, vitaminas C ir vitaminas D padeda palaikyti normalią 
imuninės sistemos veiklą. Produktų sudėtyje nėra konservantų, 
stabilizatorių ar dažiklių. Pagaminta Izraelyje. 
"Power C“ – vitaminas C miltelių pavidalu! 1 pakelyje net 1000 
mg Vitamino C! Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą. "IMMUNOHOT“ – karštas imbierinis gėrimas 
su 7 aktyviomis medžiagomis imunitetui ir kvėpavimo takams! 
Miltelių sudėtyje – imbierų šaknų, vaistinių čiobrelių, ežiuolių, 
liepų žiedų, aviečių uogų ekstraktai, taip pat džiovintų malpigijų 
(acerola) ekstraktas (iš jų – natūralus vitaminas C), grynas 
cinko citratas. „bioVitamin C + Zn“ – VITAMINAS C ir CINKAS – 
vitaminas C išgautas iš laukinių vyšnių – kraštuotųjų malpigijų, 
papildytas cinko citratu! 
„bioVitaminas D3“ -  vitaminas D miltelių pavidalu. Vitaminas D svarbus 
kalcio ir fosforo įsisavinimui, normaliai imuninės sistemos veiklai, kaulų ir 
dantų būklei palaikyti. Pakelyje – net 3000 TV vitamino D3!
GALINGAM IMUNITETUI!

MIRAMILE
MIRAMILE KIDS, burnos ir gerklės sirupas, 100 ml 
MIRAMILE TONSIL, burnos ir gerklės purškalas, 30 ml 
MEDICINOS PRIEMONĖS
MIRAMILE, 12 kietųjų pastilių 
MAISTO PAPILDAS
„Miramile kids“ burnos ir gerklės sirupas vaikams malšina gerklės skausmą, pa-
lengviną kosulį. Sudėtyje yra gerklei ir kosuliui naudingų augalų ekstraktų: čiobrelių, 
sausųjų šeivamedžių, svilarožių, juodųjų serbentų. Tinka vartoti vaikams nuo 1 metų. 
„Miramile Tonsil“: šaltalankių aliejus, miramedžių aliejus, medetkų aliejus, apelsini-
nių citrinmedžių aliejus, karčiųjų migdolų aliejus, čiobrelių eterinis aliejus, pipirmėčių 
eterinis aliejus. Padės skaudančiai burnai ar gerklei, užkimus, mažinti uždegimo simp-
tomus. Šis burnos ir gerklės purškalas tinka ir vaikams nuo 2 metų.
„Miramile“ augalinės pastilės gerklei, kvėpavimo takams ir imunitetui: svi-
larožės, 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.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

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

LARINGOSPRAY, 20ml 
Purškalas skaudančiai gerklei.
MEDICINOS PRIEMONĖ
“Laringospray” naudojamas burnos ertmės ir ryklės gleivinės 
sudirginimui palengvinti uždegimo atveju ar po atliktų įvairių 
procedūrų. Propolis, kurio yra šios medicinos priemonės su-
dėtyje, yra vienas iš bitininkystės produktų, kuris medicinoje 
dažniausiai naudojamas kaip priemonė, pasižyminti priešmi-
krobiniu, priešgrybeliniu ar priešvirusiniu veikimu. Priemonė 
padengia gleivinės paviršių ir tokiu būdu sulaiko mikroorga-
nizmų patekimą bei augimą, padeda palaikyti palankią mikro-
terpę, apsaugo nuo sudirginimų ir sudaro reikalingas sąlygas 
gleivinės atsinaujinimui, kad ji galėtų geriau atlikti savo funk-
cijas. Veikliosios medžiagos: propolio tirpalas etilo alkoholyje, 
medetkų žiedų tinktūra.

VITAMINAS D3, 40 µg, 80 kapsulių 969 581 € 
VITAMINAS C, 500 mg, apelsinų skonio, 
40 kramtomųjų tablečių 799 479 € 
OMEGA 3 PLIUS RESVERATROLIS, KOFERMENTAS Q10, 
60 kapsulių 1609 965 €
RYKLIŲ TAUKAI, 30 kapsulių 1149 689 €
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt 

IMUNITETUI
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POLOVOX 8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalas 
(tirpalas), 15ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. Indikacijos: skaudan-
čios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir pati-
nimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems. Dozavimas ir varto-
jimo metodas. 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 medžiagai; 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 nesteroi-
dinis 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 šir-
dies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė nėščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina 
krūtimi. Reklamos teksto parengimo data- 2020 m. 07 mėn.

SKAUDANČIAI GERKLEI

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

COLDREX
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 12 tablečių   449 € 
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 24 tabletės   749 €
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 glau-
koma, 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 ma-
žesnis 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   699 € 
COLDREX HOTREM HONEY &  LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai 
geriamajam tirpalui, N10   699 €

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 dau-
giau 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, pa-
sireiškiantis 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 medžia-
gai; padidėjęs kraujo spaudimas, skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždaro kampo glauko-
ma, 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!

EFFERALGAN
EFFERALGAN, 500 mg, 16 šnypščiųjų tablečių 199 €
EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg, 20 šnypščiųjų tablečių 249 €
EFFERALGAN, 80 mg, 10 žvakučių 399 €
EFFERALGAN, 150 mg, 10 žvakučių 399 €
EFFERALGAN, 30 mg/ml, geriamasis tirpalas, vaikams, 90 ml 399 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos ir stiprumas: EFFERALGAN 80 mg žvakutės: 80 mg paracetamolio. EFFERALGAN 150 mg žvakutės: 
150 mg paracetamolio. EFFERALGAN C 330 mg/200 mg šnypščiosios tabletės: 330 mg paracetamolio, 200 mg askorbo 
rūgšties. EFFERALGAN 500 mg šnypščiosios tabletės: 500 mg paracetamolio. EFFERALGAN 30 mg/ml geriamasis tirpalas, 
vaikams: 1 ml tirpalo 30 mg paracetamolio.
Terapinės indikacijos. Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas. Dozavimas 
ir vartojimo būdas. Geriamasis tirpalas: geriamasis tirpalas tinka tik 4-32 kg svorio (t.y. maždaug nuo 1 mėn. iki 12 metų 
amžiaus) vaikams. Dozė vaikams apskaičiuojama pagal kūno svorį. Leidžiama maksimali paracetamolio paros dozė – 60 mg/
kg. Ji išgeriama per 4-6 kartus lygiais intervalais (t.y. po 15 mg/kg kas 6 val. arba po 10 mg/kg kas 4 val). Žvakutės: Nuo 2 
mėnesių iki <24 mėnesių – 80 mg žvakutės kas 6 val. Nuo 24 mėnesių iki<3 metų – 150 mg žvakutės kas 6 val. Efferalgan 
500 mg, Efferalgan C 330 mg/200 mg šnypščiosios tabletės: suaugusiesiems ir 50 kg ar daugiau sveriantiems paaugliams 
vienkartinė dozė yra 1 – 2 šnypščiosios tabletės kas 4 - 6 val., negalima gerti daugiau kaip 4 - 6 šnypščiųjų tablečių/parą. 
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, dekompensuo-
tos aktyvios kepenų ligos. Žvakutės: viduriavimas, neseniai buvęs kraujavimas iš tiesiosios žarnos, uždegimas, padidėjęs 
jautrumas veikliajai, žemės riešutams, sojai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Efferalganas C: inkstų akmenys. Specialūs 
įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku jeigu Jums yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų sutrikimas, sergate 
Žilbero sindromu, sunkia inkstų liga; yra anoreksija, dehidratacija, lėtinis alkoholizmas, esant G6FD trūkumui, atsiradus odos 
reakcijos požymiams. Žvakutės: vaistinio preparato sudėtyje yra lecitino (išgauto iš sojų aliejaus). Jei esate alergiškas (aler-
giška) žemės riešutams arba sojai, Jums šio vaistinio preparato vartoti negalima. Efferalgan C: sveriate <50 kg. Nevartokite 
kartu jokio kito vaisto, kurio sudėtyje yra paracetamolio, NVNU, acetilsalicilo r., atsargiai vartoti su flukloksacilinu. Teksto 
parengimo data: 2021.01.25. PM-LT-2021-1-24. 

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

BE KONSERVANTŲ

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.
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-30%-25%

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ! -40%

ARTILANE FORTE skystis,  
15 vienadozių buteliukų 1699 1189 €
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
Maisto papildo sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač 
gryno kolageno, gliukozamino ir chondroitino, hialurono 
rugšties, magnio, cinko, pluoštinės bosvelijos (Boswellia 
serrata), antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, kverceti-
no, vitamino C.

ARTILANE CLASSIC skystis, 
15 vienadozių buteliukų 1199 839 €
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
Maisto papildo sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač 
gryno kolageno, hialurono rugšties, magnio, cinko, antiok-
sidantų: kofermento Q10, likopeno, kvercetino, vitamino C.
Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto pa-
pildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svar-
bu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 
30 tablečių 809 485 € 
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 100 tablečių 1419 851 €
GLIUKOZAMINAS PLIUS KOLAGENAS, 
CHONDROITINAS, MSM, 60 tablečių 1539 923 €
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

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.

IMUNITETUI, KAULAMS, 
RAUMENIMS, SVEIKOMS 
LĄSTELĖMS

OILESEN D3
MAISTO PAPILDAI
„Oilesen D3“ – tai reikiamas vitamino D kiekis, ištirpintas natūraliame 
aliejuje. 
„Oilesen D3 400“ – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir 
mažiems vaikams. Paprasta dozuoti pipete. 
„Oilesen D3 Forte“ 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D3 ir kanapių 
aliejaus, kuris padeda palaikyti normalią imuninę sistemą ir raumenų 
funkciją. 
Naujiena! „Oilesen D3 su juodųjų ikrų aliejumi“ – 4000TV vitamino D ir 
juodųjų ikrų aliejaus nauda gerai savijautai.  
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, nor-
malią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam 
tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NAUJIENA!

KAULAMS IR 
SĄNARIAMS



13VIRŠKINIMO SISTEMAINurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

GASTROVAL     
MAISTO PAPILDAI
NAUJIENA! Išbandykite naująjį  Gastroval Fluxus 
– tai Išmanus sprendimas skrandžio rūgštingu-
mo pusiausvyrai su naujos formos saldymedžiu 
- DGL, magniu, augalų sėklų ir šaknų ekstraktais, 
fermentais, bifido bei lakto bakterijomis.
Gastroval Hepar Formula – nuo šiol naujoje 
ryškioje pakuotėje! Padėkite kepenims su stiprios 
koncentracijos ciberžolės, margainių, juodųjų pi-
pirų ir kitų augalinių ekstraktų formule kepenims, 
kuri padeda jas apsaugoti bei atstatyti kepenų 
ląsteles. 
Gastroval ir Gastroval Forte -  tai originalūs au-
galinių fermentų ir ekstraktų deriniai sveikam 
virškinimui.
Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią 
skrandžio rūgštinę terpę; geltonasis gencijonas tradiciškai 
vartojamas virškinimui palaikyti; dažinė ciberžolė padeda 
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos
GASTROVAL SUPRANTA KO REIKIA 
JŪSŲ VIRŠKINIMUI.  
*Akcija taikoma geltona etikete 
pažymėtoms prekėms.

179

-20%

-25%

-20%

449nuo
199nuo

499nuo

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

HEPASAN FORTE, 30 ir 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAI
„Hepasan Forte“ sudėtyje yra cholino ir augalinių (tikrųjų mar-
gainių sėklų, kiaulpienių šaknų, artišokų) ekstraktų. 
Cholinas padeda palaikyti normalią lipidų ir homocisteino apy-
kaitą bei normalią kepenų funkciją. 
Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę 2 kartus 
per dieną. 
Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas 
gyvenimo būdas.

VIRŠKINIMO SISTEMAI

GUTTALAX
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml   449 € 
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml   699 €
(Natrio pikosulfatas)
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Indikacijos. Trumpalaikis vidurių užkietėji-
mo mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. Dozavimas 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. Padi-
dėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeina-
mumas 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 nesuderina-
mos su preparato pagalbine medžiaga. Specialūs įspėjimai. Nenustačius vidurių užkietėjimo 
priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. Guttalax pavartojusiems žmo-
nėms 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.

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

GERDOFF
MEDICINOS PRIEMONĖS
Gerdoff – unikalūs, patentuotos formulės preparatai, skirti simptominiam gastroezofaginio refliukso 
gydymui.
Pasižymi greitu ir ilgalaikiu poveikiu. Veikia stemplėje ir skrandyje.
Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems.
Gerdoff preparatai – sukurti, patentuoti ir pagaminti Šveicarijoje.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MICROLAX® 625 mg/90 mg/9 mg/ml 
tiesiosios žarnos tirpalas, N4 499 €
MICROLAX® 625 mg/90 mg/9 mg/ml 
tiesiosios žarnos tirpalas, N12 1399 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
1 ml tirpalo yra 625 mg sorbitolio, 90 mg natrio citrato ir 9 mg natrio laurilsul-
foacetato. Indikacijos. Trumpalaikis vidurių užkietėjimo ar būklių, reikalaujančių 
palengvinto išsituštinimo, gydymas. Žarnų ištuštinimas prieš diagnostines ar gy-
domąsias procedūras galinėje žarnyno dalyje. Dozavimas ir vartojimo metodas. 
Suaugusieji ir vyresni kaip 3 metų vaikai: MICROLAX®  vienos tūbelės turinys sulei-
džiamas į tiesiąją žarną. Jaunesni kaip 3 metų vaikai: MICROLAX®  vienos tūbelės 
turinys suleidžiamas į tiesiąją žarną, įkišus į ją pusę antgalio. Kontraindikacijos. 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs 
įspėjimai. Pacientams, sergantiems hemorojumi, norint išvengti sužeidimo, 
vaistą reikia vartoti atsargiai. Vengti ilgalaikio naudojimo. Gali sukelti lokalių odos 
reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). 
Reklamos teksto parengimo data 2021 04 15. LT-MX-2100001

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 diagnosti-
nes procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė 
ryte tyrimo dieną.
„SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti 
kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. 
Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 
metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti 
daugiau kaip 18 lašų per dieną.
GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

LINEX®

LINEX® COMPLEX, 14 kapsulių 1189 892 €
LINEX® FORTE, 14 kapsulių 919 689 €
LINEX® BABY lašai, 8 ml 1329 997 €
LINEX® KIDS milteliai geriamajai 
suspensijai, 10 paketėlių  909 682 € 
MAISTO PAPILDAI
Vienoje LINEX® COMPLEX kapsulėje yra 10 mlrd. geriausiai iki šiol 
pasaulyje moksliškai ištirtų gyvų Lactobacillus rhamnosus GG bakterijų, 
taip pat -  vitaminų B1, B2, B6 ir cinko. Vienoje LINEX® FORTE kapsulėje 
yra 2 mlrd. gerai žinomų ir moksliškai ištirtų gyvų Lactobacillus acidophi-
lus, DSM 13241 ir Bifidobacterium animalis subsp. lactis, DSM 15954 
bakterijų. Viename LINEX® KIDS paketėlyje arba 6-iuose LINEX® BABY 
lašuose yra 1 mlrd. Bifidobacterium animalis subsp. lactis, DSM 15954 
bakterijų. Vartojimas:  LINEX® COMPLEX suaugusiems ir vyresniems 
nei 6 metų vaikams gerti po 1–2 kapsules per dieną. LINEX® FORTE 
suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams gerti po 1 kapsu-
lę 1–3 kartus per dieną; vaikams nuo 3 iki 12 metų - po 1 kapsulę 1–2 
kartus per dieną. LINEX® KIDS kūdikiams ir vaikams iki 12 metų - po 1 
paketėlį 1 kartą per dieną. LINEX® BABY naujagimiams, kūdikiams ir 
vaikams iki 12 metų - po 6 lašus vieną kartą per dieną. “Sandoz Phar-
maceuticals d. d.” filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. 
BS2011050411. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 05.   
KOKYBĖ, KURIA GALIMA PASITIKĖTI!

NORMALIAM VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO 
RŪGŠTINGUMUI IR SVEIKOMS KEPENIMS 

NAUJIENA!

NAUJA
PAKUOTĖ
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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!

BIOFARMACIJA
MAISTO PAPILDAI
Puikūs maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių, 
dažiklių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis ir kalis reikalingi normaliai nervų sistemos 
veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis padeda ma-
žinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Dauguma mineralų – citratų formos, tai 
organizmo lengvai pasisavinama ir gerai toleruojama forma. Pagaminta Izraelyje.
GAMTOS ĮKVĖPTI MINERALAI MILTELIAIS IŠ IZRAELIO!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI, 
NORMALIAI NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI

GLICIN AKTIV, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS
2–3 tabletėse yra: 190–285 mg glicino. Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 
tabletę 2–3 kartus per dieną. 

NERVŲ SISTEMAI

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

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

EMILI ARBATOS ŠIRDŽIAI
JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI 
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

PERSEN
PERSEN, 40 dengtų tablečių. 
PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.  
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tabletėje yra 35 mg valerijonų šaknų sau-
sojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto, 17,5  mg pipirmėčių 
lapų sausojo ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausojo 
alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto,17,5  mg pipirmėčių lapų 
sausojo ekstrakto. Indikacijos. Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, 
pasunkėjusio užmigimo lengvinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas. PERSEN: Ner-
vinės įtampos atveju reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio 
užmigimo atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Table-
tes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. PERSEN 
FORTE: Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per 
parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN FORTE kaps. 1 kartą per parą 
1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai 
nuo valgymo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo 
veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gy-
dymo trukmė neribojama. PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 
metų vaikams. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba 
bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: PERSEN tablečių sudėtyje yra 
laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos teksto 
parengimo data: 2020 m. gruodžio mėn. ID11822
PERSEN- NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!

AMBIO ATMINČIAI PLIUS 30 tablečių + 30 kapsulių 2499 1499 €
AMBIO ATMINČIAI 30 tablečių 1599 959 €
MAISTO PAPILDAI

MAGNIS + B6, 30 tablečių 869 521 €
MAGNIS PLIUS B12 IR C, 21 paketėlis 1169 701 €
B KOMPLEKSAS SU VITAMINU C, 30 kapsulių 809 485 €
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

NERVŲ SISTEMAI
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020PIGU

219PIGU

099nuo

875nuo

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

479
799

-40%

1602
2289

-30%

-30%

MULBERRY™, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
„Mulberry™“ skirtas normaliai gliukozės koncentracijai kraujyje palaikyti. Jis gaminamas 
iš standartizuoto baltųjų šilkmedžių lapų ekstrakto ir chromo. Šilkmedžių lapų ekstraktas 
padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą organizme. Chromas padeda palai-
kyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje.
TIKRAS CUKRAUS PRIEŠAS!

CARDOVAL® RITMO
MAISTO PAPILDAS
Normaliai širdies funkcijai palaikyti svarbus racionalus 
darbo ir poilsio režimas, alkoholio ir tabako vengimas, pa-
kankamas fizinis aktyvumas, mėgstama veikla, mokėjimas 
atsipalaiduoti ir, be abejo, visavertė mityba. Deja dažnai 
nerandame laiko padėti savo širdžiai!
„Cardoval Ritmo“ – maisto papildas, sukurtas pagal spe-
cialią formulę būtent Jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir nervų 
sistemai. Sudėtyje esantys elementai veikia kompleksiškai:
•  GUDOBELĖ ir ČESNAKAS padeda palaikyti normalią šir-

dies ir kraujagyslių funkciją.
•  MAGNIS padeda palaikyti normalią raumenų funkciją.
•  ČESNAKAS padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 

pažaidos.
•  VITAMINAI B1 ir B6 padeda palaikyti normalią nervų siste-

mos veiklą.
Tik 1 kapsulė per dieną!
CARDOVAL® RITMO - ŠIRDIES LENGVUMUI 
IR RAMYBEI

BIOPANCOR X3, 44 pakeliai 519 363 €
COR4 COMPLEX, 28 pakeliai 1719 1203 €
MINERALVIT CARDIO, 20 pakelių 819 573 €
MAISTO PAPILDAI
Pamaitinkite savo širdį mineralais, vitaminais ir gudobelių ekstraktu! „Mi-
neralvit CARDIO“: 1 miltelių pakelyje – net 200 mg gudobelių ekstrakto! 
Produkto sudėtyje esantis vitaminas B1 ir gudobelės padeda palaikyti 
normalią širdies veiklą. „BioPanCor x3“ – magnio ir kalio citratas milteliais! 
Pakuotėje – 44 paketėliai. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis 
padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją. „Cor4 
Complex“ – maisto papildas širdžiai ir kraujotakos sistemai, cholesteroliui. 
Sudėtyje esantys mineralai kalis ir magnis, vitaminas B1 ir augalinės kilmės 
medžiagos padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir kraujospūdį, choles-
terolio koncentraciją kraujyje, gerina kraujo kokybę ir kraujotaką. Produktų 
sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kva-
piųjų medžiagų ar saldiklių. Tinka veganams ir vegetarams. Pagaminta 
Izraelyje.
MINERALAI, VITAMINAI IR GUDOBELIŲ EKSTRAKTAS 
JŪSŲ ŠIRDŽIAI!

NORMALIAI GLIUKOZĖS 
KONCENTRACIJAI 
KRAUJYJE PALAIKYTI

ŠIRDŽIAI, 
KRAUJAGYSLĖMS, NERVŲ 
SISTEMAI

GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS 
GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji 
lašai (tirpalas), 80 ml 159 €
GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji 
lašai (tirpalas), 25 ml 099 €
TRADICINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių tinktūra, 1 ml/
ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir krau-
jagyslių funkcijoms gerinti. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, 
kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojimo būdas ir 
dozavimas: jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms 
reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per die-
ną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinių šeimos augalams. Specialūs 
įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems 
nei 18 m. 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 65 % (V/V) 
etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-21.
GYDOMOJI VAISTAŽOLIŲ GALIA!

ŠIRDŽIAI IR 
KRAUJAGYSLĖMS

RIBOXIN 200 mg, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS
3 tabletėse yra: 600 mg inozino  (% RMV*) -** 
  
4 tabletėse yra: 800 mg inozino  (% RMV*) -**
*RMV % –  referencinė maistinė vertė pro-
centais
**RMV nenustatyta

Vartojimas: gerti po 1 tabletę prieš valgį 3–4 kartus 
per parą. Vartojimo kursas – nuo 1 iki 3 mėn.

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

GINGIUM 120 MG, 
20 plėvele dengtų tablečių 875 €
GINGIUM 120 MG, 
60 plėvele dengtų tablečių 1659 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Gingium“ tabletėje yra 
120 mg dviskiaučio ginkmedžio lapų (Ginkgo biloba L., folium) ekstrakto. 
Indikacijos: „Gingium“ vartojamas vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir 
vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamumo simpto-
mams (susilpnėjusi atmintis ir dėmesio koncentracija, bloga nuotaika, 
spengimas ar ūžimas ausyse, svaigulys ar galvos skausmas), protarpi-
niam šlubavimui (jei yra II laipsnio periferinių arterijų užakimas pagal 
Fontaine) mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę 
1 – 2 kartus per parą. Kontraindikacijos: vaisto vartoti negalima jeigu 
yra padidėjęs jautrumas dviskiaučio ginkmedžio lapų ekstraktui ar bet 
kuriai pagalbinei medžiagai, esant nėštumui. Specialūs įspėjimai: 
„Gingium“ yra neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. 
Atsargiai vaistą reikia vartoti jei yra nustatytas priepuolinis sutrikimas, 
patologiškai padidėjęs polinkis į kraujavimą, taikant gydymą anti-
koaguliantais, jei depresinė būsena ir galvos skausmas nėra susijęs 
su silpnaprotystės sindromu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, 
Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011091728. Reklamos 
teksto parengimo data: 2020 11 09. 
SVARBIŲ DALYKŲ NEGALIMA PAMIRŠTI! 

AMBIO GUDOBELĖ SU ALYVMEDŽIU IR ČESNAKU,
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAI
• Papildo organizmą augalinėmis medžiagomis: gudobelių, alyvmedžių lapų bei čes-
nakų ekstraktais.
• Gudobelės padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.
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 698€

 749
€

1249€

MAISTO PAPILDAS
• Vitaminas B6 ir tiaminas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

 599
€

 419
€

 539
€

 599€

 899€

AMBIO 
KOMPLEKSAS 
PERŠALUS,   
20 tirpiųjų 
tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Šnypščiosios apelsinų skonio tabletės.
• Selenas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-30%

-40%

-40%

AMBIO GERAI 
NUOTAIKAI,  
30 kapsulių

 389
€

 599€

-35%

MAISTO PAPILDAS
• Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos, nagų ir kaulų būklę.
• Cinkas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų, riebalų rūgščių ir 
vitamino A apykaitą.
• Cinkas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir palaikyti normalią 
imuninės sistemos veiklą.
• Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją bei normalią DNR 
sintezę.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
• Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę, nervų 
sistemos veiklą bei psichologinę funkciją, energijos apykaitą, be to, padeda mažinti 
pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą 
bei psichologinę funkciją, imuninės sistemos veiklą, kolageno, kuris reikalingas 
normaliai dantų funkcijai, susidarymą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 
pažaidos bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą 
bei psichologinę funkciją, imuninės sistemos veiklą, normalų raudonųjų kraujo 
kūnelių susidarymą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

 489
€

AMBIO BRONCHO 
COMPLEX 
mikstūra, 120 ml

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS
• Čiobrelių, islandinių kerpenų ir paprastųjų pušų ekstraktai padeda palaikyti kvė-
pavimo takų funkciją.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląste-
les nuo oksidacinės pažaidos.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią nervų siste-
mos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-30%

 999€AMBIO MAGNIS
tirpiosios granulės, 
20 pakelių

-40%

MAISTO PAPILDAS
• Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir dokozaheksaeno rūgštis (DHR) padeda palaikyti 
normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg 
EPR ir DHR.

Ambio Omega 3,
60 kapsulių

AMBIO CINKAS,  
45 tabletės 
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 467
€  584

€

MAISTO PAPILDAS
• Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) 
įsisavinimą, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią dantų, 
kaulų ir raumenų būklę.

MAISTO PAPILDAS
• Raudonžiedžių pasiflorų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir užmigti.

 849€  898€AMBIO 
VITAMINAS D, 
1600 TV, 
40 kramtomųjų 
tablečių

AMBIO 
PASIFLORA,
60 tablečių  

-45% -35%

 629
€

 898€

-30%

MAISTO PAPILDAS
• Tikrieji margainiai ir daržiniai artišokai padeda palaikyti normalią kepenų funkciją.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

MAISTO PAPILDAS
• Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.

 559
€

AMBIO LAKTO-
BIFIDOBAKTERIJŲ 
KOMPLEKSAS 
EXTRA,
20 kapsulių

-30%

1298€AMBIO KALCIS, 
MAGNIS, CINKAS, 
100 tablečių

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
• Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Magnis ir cinkas padeda palaikyti 
normalią kaulų būklę.
• Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
• Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę, padeda palaikyti nor-
malią imuninės sistemos veiklą.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavi-
nimą bei normalią kaulų būklę.

1119
€

AMBIO 
SĄNARIAMS SU 
KOLAGENU,  
60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• I ir II tipo kolagenas, vitaminas C, silicis, hialurono rūgštis.
• Maisto papildo sudėtyje yra I tipo „Peptan®“ kolageno. Peptanai – tai bioaktyvūs 
kolageno peptidai, lengviau įsisavinami dėl jų hidrolizuotos formos.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai krauja-
gyslių, kaulų, kremzlių, dantų ir dantenų, odos funkcijai, susidarymą.
• Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

-30%

AMBIO KEPENIMS 
SU MARGAINIU 
FORTE, 
30 kapsulių

 798€

 779
€

1598€

-40%
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Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

199nuo
1099

199nuo

249

349

339

NUO SKAUSMO
VOLTAREN AKTIGO  
140 mg, vaistinis pleistras
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Diklofenako natrio druska. Indikacijos: trumpalaikis (ne ilgiau kaip 7 d.) vietinis 
simptominis ūminių patempimų, audinių įtrūkimų, sumušimų, atsirandančių dėl 
rankų ir kojų traumų (pvz., sporto traumų), gydymas. Vartojimas: suaugusie-
siems ir paaugliams nuo 16 m.: priklijuoti 1 vaistinį pleistrą ant skausmingos 
vietos 2 kartus per parą, ryte ir vakare. Negalima vartoti daugiau kaip 2 pleistrų 
per parą. Kontraindikacijos: alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei 
medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo, aktyvi 
skrandžio ar žarnyno opa, paskutinis nėštumo trimestras, vaikai ir paaugliai, 
jaunesni nei 16 m., buvęs astmos priepuolis, dilgėlinė arba nosies gleivinės su-
dirginimas ir tinimas, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar kitų vaistų nuo skausmo 
ir uždegimo. Negalima pleistro klijuoti ant pažeistos odos. Specialūs įspėjimai: 
pastebėjus odos išbėrimą, reikia nedelsiant nuimti pleistrą. Šalutinį poveikį ga-
lima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą dozę trumpiausią laiką. Pleistras 
neturi būti klijuojamas ar kitaip kontaktuoti su akimis ar gleivinėmis, atsargiai 
naudoti senyviems pacientams dėl didesnės šalutinio poveikio tikimybės. Ne-
naudokite šio pleistro ir kitų vaistų su diklofenaku tuo pačiu metu. Pasitarkite su 
gydytoju, jeigu sergate ar anksčiau sirgote bronchine astma arba alergija, ken-
čiate nuo inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų, anksčiau esate kentę nuo skrandžio 
ar žarnyno opos, žarnyno uždegimo arba turite padidėjusį polinkį į kraujavimą. 
Nuklijavę pleistrą, venkite gydytos vietos kontakto su saulės ar soliariumo spin-
duliais. Teksto parengimo data 2020 m. rugpjūčio 14 d. NP-LT-VOLT-20-00003

LOPERAMIDUM WZF POLFA 2 mg, 10 tablečių 
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga: loperamido hidrochloridas. Indikacijos: simptominis su-
augusių ir vyresnių negu 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu 
atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukėlusios priežasties. Dozavimas: 
pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg ) po kiekvieno 
išsituštinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau 
kaip 6 tabletes (12 mg). Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas loperamido 
hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų 
pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; 
organizme per mažai skysčio; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai suke-
lia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis 
viduriavimas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: loperamido hi-
drochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių 
medžiagų.Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra 
kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia 
vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda 
pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina 
nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradedant 
vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. 
Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio 
preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas 
sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. 
Reklamos teksto parengimo data 2017-01.
GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.

ESANT VIDURIAVIMUI

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 2021-08-10.
YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO. 

NUO SKAUSMO IR 
KARŠČIAVIMO

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
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 pa-
ketėliuose, 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: 
2021-01-27.
„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

NUO SKAUSMO  
IR KARŠČIAVIMO

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

699

NUO ALERGIJOS 

MOMETASONE TEVA  50 µg dozėje, nosies 
purškalas (suspensija), 60 dozių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekvienoje pompos išpurškiamoje dozėje (0,1 ml) yra 50 µg mometazono furoato (monohidrato pavida-
lu). Terapinės indikacijos: „Mometasone Teva“ nosies purškalas vartojamas nuo 18 m. suaugusiesiems 
šienligės (sezoninio alerginio rinito) simptomams šalinti. Dozavimas ir vartojimo metodas: įprastinė 
rekomenduojama dozė yra 2 įpurškimai (50 µg įpurškime) į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą (ben-
dra dozė 200 µg). Palaikomoji dozė – 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą (bendra paros 
dozė 100 µg). Kai kuriems pacientams pavartojus „Mometasone Teva“ ligos simptomai pradeda mažėti 
per 12 val. po pirmosios dozės įpurškimo, tačiau visavertis poveikis pasireiškia per dvi pirmąsias dienas. 
Dėl to labai svarbu vaistą vartoti reguliariai, kad pasiektumėte visavertį gydymo poveikį. Jeigu pagerėjimo 
po 14 parų vartojimo nėra arba jis yra nepakankamas, reikalinga medicininė konsultacija. Vartojimo me-
todas: prieš kiekvieną vartojimą talpyklę reikia gerai papurtyti. Kontraindikacijos: „Mometasone Teva“ 
vartoti negalima: jeigu yra alergija mometazono furoatui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; 
jeigu nosies gleivinėje yra negydytas infekcijos sukeltas uždegimas; jeigu jums neseniai operuota arba 
sužeista nosis; nevartokite nosies purškalo, kol jūsų nosis sugis. Specialūs įspėjimai ir atsargumo prie-
monės reikalingi, jeigu sirgote arba sergate tuberkulioze; jeigu organizme yra bet kokia infekcija; jeigu 
vartojate geriamųjų arba švirkščiamųjų kortikosteroidų; jeigu sergate cistine fibroze. Pasitarkite su gydy-
toju, jeigu Jūsų imuninė sistema yra nusilpusi (jeigu esate neatsparus infekcijoms) ir turėjote kontaktą su 
sergančiuoju tymais arba vėjaraupiais. Jūs turėtumėte vengti kontakto su šiomis infekcijomis užsikrėtusiais 
žmonėmis; jeigu jums yra nosies arba gerklės infekcija; jeigu vartojate šį vaistą kelis mėnesius ar ilgiau; 
jeigu nosyje ar gerklėje nuolat jaučiate dirginimą. Kortikosteroidų turinčius nosies purškalus vartojant 
ilgą laiką ir didelėmis dozėmis, dėl vaisto patekimo į visą organizmą gali pasireikšti šalutinis poveikis. 
Jeigu Jums niežti arba yra sudirgusios akys, gydytojas gali Jums rekomenduoti kitokį gydymą kartu su 
„Mometasone Teva“ nosies purškalu. Jeigu pradėtumėte matyti lyg per miglą arba jums pasireikštų kiti 
regėjimo sutrikimai, kreipkitės į savo gydytoją. Teksto peržiūros data 2021-02-05. 
ĮKVĖPKITE, IŠKVĖPKITE – ALERGIJA NUGALĖTA.

499

EMOX 100 mg/g gelis, 55 g 
NERECEPTINIS VAISTAS
1 g gelio yra 100 mg naprokseno. Indikacijos: lokaliam minkštųjų audinių trau-
mos sukeltam skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–6 kartus per 
dieną į odą virš skaudamos vietos reikia įtrinti maždaug 4 cm gelio juostelę. Vai-
kams šio vaisto vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautru-
mas naproksenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai ar kitiems neste-
roidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo, salicilatams; jei yra žinoma, 
kad acetilsalicilo rūgštis arba kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo buvo sukėlę 
astmos priepuolį, dilgėlinę arba ūminį nosies gleivinės uždegimą. Specialūs įspė-
jimai: gelis turi būti vartojamas tik ant nepažeistos odos. Jei pasireiškė alerginė 
reakcija, reikia nutraukti gydymą ir kreiptis į gydytoją. Kai EMOX ilgą laiką tepamas 
didelis odos plotas, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis, todėl 
sergantiems inkstų arba kepenų veiklos nepakankamumu, reikėtų šio vaisto do-
zavimą riboti. EMOX gelio negalima vartoti po sandarinamuoju tvarsčiu. Gydymo 
metu ir 2 savaites po gydymo reikia vengti tiesioginių saulės spindulių, įskaitant 
soliariumo. Šis vaistas turėtų būti vartojamas atsargiai pacientams, sergantiems 
kepenų ir inkstų nepakankamumu, virškinamojo trakto išopėjimu ar linkusius 
kraujuoti. 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. Prašome 
įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai var-
tojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado 
šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar 
vaistininku. 2021.03.10    EMO-LT2103-12

NUO SKAUSMO



19GERAI SAVIJAUTAINurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

321
459

-30%

1045
1229

-15%

SORBEX® 396MG, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
1 kapsulėje – net 300 mg aktyvintosios anglies. 
Padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi paval-
gius**. 
Aktyvintoji anglis „Sorbex®“ išgaunama iš kokosų 
riešutų kevalų. 
Rekomenduojama paros norma – 1–3 kapsulės. 
** Teigiamas poveikis dujų kaupimuisi pasireiškia tada, 
kai 1 g aktyvintosios anglies suvartojama ne mažiau kaip 
30 min. prieš valgį ir 1 g aktyvintosios anglies – iškart 
po valgio.

-10%

-30%-25%

-30%

BEPANTHEN® EYE
MEDICINOS PRIEMONĖS
Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % deks-
pantenolio. 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!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR 
PAVARGUSIOMS AKIMS

BLUE BERRY™ 
MAISTO PAPILDAI
Originalių švediškų „New Nordic“ vitaminų akims ir regėjimui „Blue Berry Omega 3“, „Blue Berry 
Eye Stress“, „Blue Berry GUMMIES“ sudėtyje yra mėlynių, akišveičių ekstraktų, liuteino, vitamino A. 
Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą. Mėlynių uogų ekstraktas padeda palaikyti normalų 
regėjimą. „Blue Berry Omega 3“ sudėtyje papildomai yra omega-3 riebalų rūgščių – eikozapentaeno 
rūgšties (EPR) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHR). DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą, kai jos per 
parą suvartojama 250 mg. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
ORIGINALŪS ŠVEDIŠKI VITAMINAI AKIMS IR REGĖJIMUI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

AKIMS IR REGĖJIMUI

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

-30%
MAGNIS+B6 OPTIMAL, FITOLIZIN, GLUKOZIN, ISEREN, 
EVENING PRIMROSE, OMEGA 3, URAGIN, VITAMINAI 
A, D3, E
MAISTO PAPILDAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

ASCOLIP® LIPOSOMINIS VITAMINAS C 
1000MG 5g, 30 pakelių 2789 2231 €
VIT-D-LIP® LIPOSOMINIS VITAMINAS 
D 1000TV 5g, 30 pakelių 1089 871 €
VIT-D-LIP® LIPOSOMINIS VITAMINAS 
D 4000TV 5g, 30 pakelių 1309 1047 €
Naujos kartos vitaminai!
Liposominiai vitaminai C ir D pagaminti pagal patentuotą LIPOSHELL® 
technologiją.
Tai užtikrina :
• Ilgalaikį vitaminų stabilumą
• Greitesnį vitaminų įsisavinimą
• Efektyvų  patekimą į ląstelę
• Didesnį veiksmingumą
LIPOSHELL® liposomos yra panašios į žmogaus organizmo ląstelių 
membranas, todėl šis maisto papildas yra saugus vartoti ir turi aukštą 
biologinį įsisavinimą.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 
Vitaminas C padeda palaikyti normalią odos, nervų, imuninės sistemos 
būklę. 
MAISTO PAPILDAI

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 pasisavinimą 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. Mikro-
kapsuliuota 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 funkci-
jai palaikyti ypač daug dirbantiems ir besimokantiems žmonėms; 
„SMARTHIT IV® Curcumin“ – mikrokapsuliuotos formos kurkuminas imuninei 
sistemai, kepenų funkcijai, normaliam cholesterolio lygiui kraujyje palaikyti;
SMARTHIT IV® – MENAS VEIKTI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

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 Blocker 
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 išvengti 

infekcinių ir uždegiminių bet kokios kilmės kvėpavimo takų susirgi-
mų, fiziniu (mechaniniu) būdu susidarant barjerui burnos ir ryklės 
srityje. 
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1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
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URINAL ACUT, 10 tablečių 
MAISTO PAPILDAS 
Didelės koncentracijos spenguolių ekstrakto „Exocyan“, paprastųjų rykštenių ekstrakto 
ir vitamino D derinys.
Paprastųjų rykštenių ekstraktas padeda palaikyti normalią šlapimo takų būklę.
URINAL AKUT- ŠLAPIMO TAKŲ EKSPERTAS

MARSIEČIAI® 
MAISTO PAPILDAI
„Marsiečiai® Guminukai su ežiuole“ – skanūs guminukai vaikams. Sudėtyje yra raus-
važiedžių ežiuolių ekstrakto. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą. Sirupo „Marsiečiai ImunoForte“ sudėtyje yra betagliukanų, vitamino 
C, šeivamedžių uogų ir erškėtuogių. Tinka vaikams nuo 1 metų. 
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

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

MEGA VITAMIN D
MEGA VITAMIN D 2000 IU SPRAY, purškalas, 8 ml
MAISTO PAPILDAI
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir 
dantų būklę.

IMUNITETUI, KAULAMS 
IR DANTIMS

HERBA-IMUNO RAPID, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Rausvažiedžių ežiuolių, ciberžolių ir šeivamedžių uogų augaliniai ekstraktai padeda 
palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą. Vitaminas C bei cinkas 
padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinės 
pažaidos.

IMUNINEI SISTEMAI

PERMEN MAX, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
„Permen® Max“ yra augalinių medžiagų derinys, papildytas L-argininu. Kininiai ženše-
niai padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją.

VYRAMS

ČESNAKO ALIEJUS,  30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Vartojimas: vartoti po 1 kapsulę per savaitę.
Česnako aliejus padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių būklę, kraujo spaudimą 
ir normalų cholesterolio lygį
Česnako aliejus padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą

IMUNITETUI IR ŠIRDŽIAI

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
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ACORUS BALANCE 
MAISTO PAPILDAI
Mokslininkų sukurtos formulės, naujausios technologijos bei dėmesys natūralioms medžiagoms lei-
džia sukurti inovatyvius maisto papildus, galinčius pasirūpinti mūsų gera savijauta. Asortimentą sudaro 
ne tik skirtingų sudėčių produktai, kurie orientuoti į: imunitetą, nervų sistemą, žarnyno veiklą, de-
toksikaciją ir dar daugiau, bet ir skirtingų vartojimo formų – kiekvienam pagal patogumą.
„ACORUS BALANCE“ – MOKSLO IR GAMTOS BALANSAS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

VITABIOTICS LINIJA 
MAISTO PAPILDAI
Jungtinės Karalystės kompanija „Vitabiotics“ jau 5 dešimtmečius kuria 
inovatyvius, naujausiais moksliniais tyrimais paremtus, aukštos kokybės 
maisto papildus. Sukurti nepriekaištingai subalansuoti produktai visoms 
svarbiausioms žmogaus sveikatos sritims – širdies ir kraujagyslių siste-
mai, smegenų funkcijai, kraujodarai, imuninei sistemai, kepenų funkcijai 
ir t. t.
KIEKVIENAM POREIKIUI – IDEALUS MAISTO PAPILDAS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

EMILI VIENARŪŠĖS ŽOLELIŲ ARBATOS
NUMALŠINS TROŠKULĮ IR SUŠILDYS
*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 metabolizmo 
produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė, pa-
prastųjų 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).

AMEDIPLUS PLEISTRAS PIPIRINIS 
10x18cm, 1 vnt

AMEDIPLUS GARSTYČIŲ TRAUKLAPIAI, 10 vnt

NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS, 60 kapsulių 1709 1025 €
PROVITAL, 30 tablečių 1529 917 €
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

VYRAMS IR MOTERIMS

-30%
iki
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Pagaminta klevų šalyje

Pagaminta klevų šalyje

Pagaminta klevų šalyje

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

JAMIESON Q10 KOFERMENTAS 30 MG,
60 KAPSULIŲ
Maisto papildas 

Jamieson kalcis su vitaminu D3 500 mg, 90 tablečių 1199 779 €
Jamieson Stress Plex, 90 tablečių 1299 844 €

Maisto papildai 

Jamieson geležis 50 mg, 60 tablečių 1299 974 €
JAMIESON Lecitinas 1200 mg, 100 kapsulių 1699 1274 €

Maisto papildai 

JAMIESON vitaminai D
Maisto papildai 

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms 

JAMIESON vitaminai C
Maisto papildai 

 
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms 

636
979

-35%
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188
289

-35% VITADAY VITAMINAS C 200 MG, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS

VITADAY MULTIVITAMINAI MOTERIMS, 60 tablečių 749 449 €
VITADAY MULTIVITAMINAI VYRAMS, 60 tablečių 799 479 €
MAISTO PAPILDAS

VITADAY KALIO CHLORIDAS,
60 kapsulių 
MAISTO PAPILDAS
• Kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą.
• Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.

VITADAY KOMPLEKSAS NERVŲ SISTEMAI,
20 kapsulių 
MAISTO PAPILDAS

VITADAY KOMPLEKSAS AKIMS,
30 kapsulių 
MAISTO PAPILDAS

VITADAY VITAMINŲ B KOMPLEKSAS,
60 tablečių  
MAISTO PAPILDAS 

VITADAY MAGNIS SU VITAMINU B6, 
60 tablečių  
MAISTO PAPILDAS
Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti  normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkci-
ją, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią raumenų funkciją.

VITADAY KOMPLEKSAS ŠLAPIMO TAKAMS,
60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

NAUJIENA!
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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.

BLOXIVIR GELINIS NOSIES 
PURŠKALAS, 20 ml 
BLOXIVIR GELINIS BURNOS 
PURŠKALAS, 20 ml 
MEDICINOS PRIEMONĖS
Įpurškus ant nosies ar burnos gleivinės, Bloxivir suformuoja sluoksnį, 
kuris yra mechaninis patogenų barjeras, o jo sudėtyje esančios me-
džiagos – jota-karageninas, natrio hialuronatas ir ektoinas – panaikina 
patogenus. Todėl Bloxivir saugo nuo itin užkrečiamų koronavirusų ir 
gripo virusų, palengvina infekcijos simptomus ir sutrumpina jos 
trukmę. Jei šią priemonę vartoja užsikrėtę (taip pat besimptomiai) as-
menys, Bloxivir sumažina riziką užkrėsti kitus. Tinka suaugusiesiems ir 
vyresniems nei 1-ių metų amžiaus vaikams. Vartojimas: nosies purška-
lą vartoti po 1 gelio dozę į kiekvieną šnervę, burnos purškalo 1–2 do-
zes užpurkšti ant liežuvio. Vartoti kas 4–5 valandas. Apsauginis poveikis 
pasireiškia iš karto pavartojus. Pakuotėje yra net 200 preparato dozių.
„BLOXIVIR“ SAUGO NUO VIRUSŲ, KURIE SUKELIA 
COVID-19, PERŠALIMĄ IR GRIPĄ.

ŠALTALANKIŲ ALIEJUS PLUS
ŠALTALANKIŲ ALIEJUS PLUS, 100 ml 1109 665 €
ŠALTALANKIŲ  ALIEJUS PLUS, 50 ml 879 527 €
MAISTO PAPILDAI
Šaltalankių aliejus naudojamas organizmui papildyti beta karotenu. Sudėtis: 
dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae Rhamnoides) aliejus, 50 %, saulėgrąžų 
aliejus, beta karotenas (vitaminas A). Sudėtyje nėra GMO, kviečių, glitimo, 
sojų, kiaušinių, riešutų ir pieno. Nevartokite, jei yra padidėjęs organizmo 
jautrumas bet kuriai iš produkto sudedamųjų medžiagų. Maisto papildas yra 
notifikuotas. Maistinės medžiagos: 5 ml yra 1500 µg vitamino A (187,5 % 
referencinės maistinės vertės). Vartojimas: gerti po 1 arbatinį šaukštelį (5 
ml) per dieną 15–20 min. prieš valgį. Įspėjimai. Neviršyti nustatytos reko-
menduojamos dienos dozės. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. 
Laikyti ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje, vaikams neprieinamoje ir 
nepastebimoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Svarbi įvairi 
ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pagaminta pagal UAB 
„West-Pharma-East“, Jurbarko g. 2, LT-47183 Kaunas, Lietuva, užsakymą. 
Kilmės šalis: ES

-30%

-30%

OCUVAL
Ocuval Strong, 30 minkštųjų 
kapsulių 1509 1056 €
Ocuval, 30 tablečių 1099 769 €
MAISTO PAPILDAI
„Ocuval“ – vienintelis maisto papildas Lietuvoje 
su Klamato ežero dumblių ekstraktu, papildy-
tas 25 mg liuteino ir vitaminu A. Vitaminas A 
padeda išsaugoti normalų regėjimą. OCUVAL 
STRONG – populiariausias maisto papildas 
akims Lietuvoje su liuteinu ir OMEGA-3 rie-
balų rūgštimis. Sudėtyje esantys vitaminas A, 
riboflavinas ir cinkas padeda išsaugoti normalų 
regėjimą.
OCUVAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI 
REIKIA 

AKIMS

AMBIO ALAUS MIELĖS, 500 mg, 150 tablečių  699 489 € -30 %
AMBIO ASIŪKLIS, 100 tablečių 995 597 € -40 %
MAISTO PAPILDAI

CERUTIN JUNIOR DINO 
GUMINUKAI 
50 guminukų 809 566 €
VAISIŲ SKONIO MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje yra cukrų
10 vitaminų, cinko ir rutino šaltinis. 

DOCTOR FISH OMEGA-3 
+ VITAMINS D & E, 
30 kapsulių 959 671 €
MAISTO PAPILDAS 
Su saldikliu
Maisto papildo sudėtyje yra omega-3 riebalų 
rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:
• EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokoza-

heksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią 
širdies veiklą; 

• DHR padeda palaikyti normalią smegenų 
funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;

• vitaminas D padeda palaikyti imuninės siste-
mos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų 
būklę;

• vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės pažaidos.

Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvarto-
jant 250 mg EPR ir DHR.

VALERIJONŲ EKSTRAKTAS 
20 mg tabletės, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną po valgio.
Gamintojas – Biosintez, Rusija.

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 stiklinės šilto vandens). 
Gamintojas – „Vifitech“, Rusija.

050PIGU095PIGU

NAUJIENA!
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ECOCILLIN ORAL, 
15 geriamųjų kapsulių
MEDICINOS PRIEMONĖ
Ecocillin Oral geriamųjų kapsulių sudėtyje yra 
5 milijardai probiotinių pieno rūgšties bakteri-
jų (Lactobacillus plantarum P17630, Lactoba-
cillus paracasei I1688, Lactobacillus salivarius 
I1794), kurias išgėrus, jos iš žarnyno migruoja 
į makšties aplinką ir tokiu būdu skatina makš-
ties infekcijų simptomų (nemalonaus kvapo, 
paraudimo, niežulio, skausmo pojūčio) išnyki-
mą ir padeda užkirsti kelią pasikartojančioms 
infekcijoms. Vartojant Ecocillin Oral fiziologinė 
žarnyno ir makšties ekosistema aprūpinama 
atitinkamomis laktobakterijų rūšimis, kurios 
prisitvirtina prie gleivinės ir sukuria apsaugi-
nį barjerą nuo patogeninių mikroorganizmų 
sukeliamų ligų.

MAKŠTIES MIKROFLOROS 
ATSTATYMUI

INTYMIAI HIGIENAI

PREFEMIN 20 mg, 90 plėvele dengtų tablečių 
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga ir stiprumas: vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg 
tikrųjų skaistminių vaisių (Vitex agnus-castus L., fructus) sausojo ekstrakto 
(6–12:1), atitinkančio 120–240 mg tikrųjų skaistminių vaisių. Ekstrakcijos 
tirpiklis – 60 % (m/m) etanolis. Indikacijos: „Prefemin“ lengvina premens-
truacinio sindromo negalavimus, kurių gali atsirasti 2 savaites prieš mėne-
sines ir kurie išnyksta joms prasidėjus. Šie simptomai pasireiškia kaip fizinis 
ir psichinis negalavimas, pvz., galvos skausmas, odos pokyčiai, šioks toks 
krūtų jautrumo padidėjimas, pilvo negalavimai, nuotaikos nepastovumas, 
irzlumas, nervinė įtampa, depresija, nuovargis ir miego sutrikimas. Dozavi-
mas ir vartojimo metodas: suaugusioms moterims gerti kasdien tuo pačiu 
laiku po 1 tabletę, užsigeriant nedideliu kiekiu vandens. Rekomenduojama 
gydymo trukmė – ne mažiau kaip 3 mėnesiai. Jei simptomai išlieka ilgiau nei 
3 mėnesius, būtina gydytojo konsultacija. „Prefemin“ neskirtas vartoti vai-
kams ir paauglėms. Kontraindikacijos: „Prefemin“ vartoti negalima, jeigu yra 
alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. 
Specialūs įspėjimai: prieš vartodamos „Prefemin“, su gydytoju turi pasitarti 
pacientės, sergančios arba sirgusios nuo estrogenų priklausomais navikais, 
vartojančios dopamino receptorių agonistų ir antagonistų, estrogenų ir an-
tiestrogenų, pacientės, kurioms nustatyta hipofizės sutrikimų. Jaunesnėms 
nei 18 metų mergaitėms ir paauglėms vaisto vartoti nerekomenduojama, 
nes duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams nepakanka. 
Reklaminio teksto parengimo data: 2019-08-14.

PREMENSTRUACINIAM 
SINDROMUI GYDYTI

CLIMOFEMIN 6,5 mg, 30 tablečių 
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje „Climofemin“ tabletėje yra 6,5 
mg blakėžudžių (Cimicifuga racemosa) šakniastiebių sausojo ekstrakto (4,5 – 
8,5:1), atitinkančio 29–55 mg blakėžudžių šakniastiebių. Ekstrakcijos tirpiklis: 
60 % (V/V) etanolis. Indikacijos: menopauzės simptomų, tokių kaip karščio 
pylimas ar gausus prakaitavimas, lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavi-
mas: įprasta paros dozė – 1 tabletė. Tabletė nuryjama arba sukramtoma, jos 
negalima čiulpti. Jeigu vartojant vaistinį preparatą simptomai nepalengvėja, 
reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. „Climofemin“ be gydytojo leidimo 
negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. Kontraindikacijos: vartoti negalima, 
jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Spe-
cialūs įspėjimai: pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, šį vaistą turėtų 
vartoti atsargiai. Vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei 
atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz.: nuovargis, 
apetito netekimas, gelta arba stiprus viršutinės pilvo dalies skausmas, lydimas 
pykinimo ir vėmimo arba šlapinimosi tamsios spalvos šlapimu). Jeigu atsiran-
da kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių ar naujų simptomų, reikia 
kreiptis į gydytoją. Šio vaisto be gydytojo leidimo negalima vartoti su vaistais, 
kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo gydomos arba kurios 
yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokios kitos navikinės ligos, šio vaisto 
be gydytojo leidimo vartoti negalima. 
Reklamos teksto parengimo data 2019-08-14.

MENOPAUZĖS 
SIMPTOMAMS LENGVINTI

VAGISAN
KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS
Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinka-
mai lytinių organų priežiūrai. Rūgšti aplinka – būtina sąlyga, 
kad laktobacilos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. 
Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Inty-
miosios higienos prausiklis „Vagisan“ tinka kasdienei intymiajai 
higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina 
tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis ir 
skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties 
pH terpei palaikyti ir atkurti.
PASIRŪPINK SAVO INTYMIU KOMFORTU!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms 
prekėms.

AMBIO MENOPAUSE COMPLEX,
30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Raudonųjų dobilų ekstraktas, magnis, B grupės vitaminai. Maisto papildo sudė-
tyje harmoningai suderintas B grupės vitaminų ir magnio kompleksas kartu su 
raudonųjų dobilų izoflavonais.
Maisto papildo sudėtyje esantys:
• riboflavinas, tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12, biotinas ir magnis 

padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
• tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12, biotinas ir magnis padeda 

palaikyti normalią psichologinę funkciją;
• tiaminas, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B12, 

biotinas ir magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą;
• riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B12 ir magnis 

padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
• riboflavinas, niacinas ir biotinas padeda palaikyti normalią odos ir gleivinių 

būklę;
• magnis padeda palaikyti normalią kaulų ir raumenų būklę.

AMBIO AUGALINIS KOMPLEKSAS 
VYRIŠKUMUI, 
60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Afrikiniai pigiai padeda palaikyti normalią šlapimo takų ir  pūslės funkciją. 
Juodasis eleuterokokas, peruvinių pipirnių ekstraktai padeda palaikyti normalią protinę 
ir fizinę sveikatą.
Sėjamųjų linų sėklų ekstraktas padeda palaikyti  normalią prostatos funkciją.

934
1699

-45%

PROTO MANKŠTA. 
Dažnai girdime apie fizinio aktyvumo naudą 

mūsų organizmui. Tačiau nepamirškime, kad 

mankštos reikia ne tik mūsų kūnui – ne mažiau 

svarbu išjudinti ir smegenis. Laimei, yra daugybė 

būdų (neretai itin malonių) jas pramankštinti. Ne-

bijokite mesti iššūkį savo smegenims: išmokite 

kalbą, kurią visuomet svajojote išmokti; perskai-

tykite knygą, kuriai įveikti pristigdavo drąsos; už-

sirašykite į dominančius kursus ar kitaip plėskite 

savo įgūdžių sąrašą; mažinkite laiką, skiriamą pa-

syviai, mažai smegenis stimuliuojančiai veiklai, to-

kiai kaip televizijos žiūrėjimas. Verčiau užsiimkite 

socialiai aktyvesne veikla (bendraukite su drau-

gais, susipažinkite su naujais žmonėmis), spręski-

te kryžiažodžius, sudoku arba dėliokite dėliones. 

Šie pratimai nėra vien smagus laiko leidimas – sti-

muliuodami protą jie stiprina smegenis, gerina jų 

funkciją, lėtina nervų ląstelių praradimą, padeda 

kovoti su atminties silpnėjimu, prisideda maži-

nant riziką tokių diagnozių kaip depresija, silpna-

protystė. Smegenys – lyg raumuo, nenaudoja-

mos jos nyksta, tad kuo daugiau jas įdarbinsime, 

tuo ilgiau jomis džiaugsimės.
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VAZELINAS, 30 g 319 255 €
KOSMETIKOS GAMINYS
Paskirtis: lūpų ir kojų pėdų odos priežiūrai. Vartojimas: tepti odą 2–3 kartus per 
dieną. Gamintojas – „Altajvitaminy“, Rusija.

VIŠNEVSKIO BALZAMINIS LINIMENTAS, 
30 g   539 431 €
I KLASĖS MEDICINOS PRIETAISAS,  
PAGALBINĖ ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ.
Vartojimas: naudoti ant odos aplikacijų pavidalu.
Gamintojas – Altajvitaminy, Rusija.

SUPERČISTOTELO, 3 ml 319 255 €
KOSMETINIS SKYSTIS
Suragėjusios (nuo karpų ir papilomų) odos priežiūrai.
Vartojimas. Suragėjusios odos lopinėlį rekomenduojama išmirkyti vandenyje, sritį 
apie lopinėlį sutepti riebiu kremu ar vazelinu, po to aplikatoriaus pagalba suvilgyti 
1–2 lašais kosmetikos gaminio ir jo nenuplauti 1–2 valandas. Po 1–2 dienų suragė-
jęs odos sluoksnis pradeda atsisluoksniuoti ir nukrenta. Po ne mažiau kaip 3 dienų 
pertraukos procedūrą galima pakartoti. Visam šios odos lopinėlio priežiūros kursui 
gali prireikti nuo 1 iki 5 tokių procedūrų.
Gamintojas – Dve linii, Rusija.

ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
„Aciclovir Actavis“ 5 % kremas. 1 g kremo yra 50 mg acikloviro. Te-
rapinės 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 ne-
pasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei pažeidimas neiš-
nyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. „Aciclovir 
Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 
metų vaikams. Vartoti ant odos. Kontraindikacijos: „Aciclovir Actavis“ 
5 % kremo negalima skirti pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, 
valaciklovirui, propilenglikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5 % 
kremo pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo 
priemonės. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremu nerekomenduojama tepti 
gleivinės, pvz., burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirgini-
mas. Būtina laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas 
nepatektų kremo. Jeigu jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. jūsų 
organizmo gebėjimas kovoti su infekcija yra sumažėjęs); tokiu atveju 
dėl bet kokios infekcijos gydymo reikia kreiptis į gydytoją ir įvertinti 
gydymo geriamuoju acikloviru galimybę. Pagalbinės medžiagos 
cetostearilo alkoholis, natrio laurilsulfatas ir propilenglikolis gali 
sukelti vietinių odos reakcijų. Teksto peržiūros data 2020-02-08.

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.

RICINOS ALIEJUS, 100 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ 
Tepti odą ir plaukus. Tik išoriniam naudojimui. Patekus į akis, nedelsiant jas praplauti 
dideliu vandens kiekiu.

AMEDIPLIUS ACTIVE GEL ŠALDOMAS-
ŠILDOMAS KŪNO GELIS, 100ml
MEDICINOS PRIEMONĖ

NAUJIENA!

Pasiūlymai galioja 2021 11 01 – 2021 11 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. 
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1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

-30%
iki

-25%

Pirkdami NORFOS vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite 
apmokėti net iki 30 % sumos už šiuos produktus:

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

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.

ZYLIA
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
„Zylia Whitening“ – nepriekaištingai jūsų burnos higienai. Efektyviai mažina apnašas, balina dantis ir 
suteikia jiems blizgesio bei gaivų burnos kvapą.
„Zylia Parodont“ – parodontozės pažeistų dantų ir jautrių dantų profilaktikai. Su žagreniais, ramunėlė-
mis, dilgelėmis ir čiobreliais. 
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ORALFLUX
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Reguliariai naudojamas „Oralflux“ saugo nuo ėduo-
nies. Be alkoholio ir parabenų. Inovatyvus dozato-
rius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekono-
mišką naudojimą. „Oralflux“ turėtų būti naudojamas 
kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: 
norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite 
butelį, kol skystis atsiras virš purškimo prietaiso. 
Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Kad 
poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. 
po skalavimo. Buteliukas turi INOVATYVŲ DOZATORIŲ 
- TIKSLU IR EKONOMIŠKA!
STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. 
PLATESNĖ ŠYPSENA!

AUSTRALIAN BODYCARE, 
šampūnas, 250 ml
Šampūnas „Australian Bodycare“ veiksmingai valo galvos odą ir plaukus. Sudėtyje yra natūralaus Australijos arbatmedžių aliejaus (Melaleuca 
alternifolia). Arbatmedžių aliejus išsiskiria plačia atkuriamųjų ypatybių gama, padeda išlaikyti higieninę odos švarą ir natūralią pH pusiausvy-
rą. Arbatmedžių aliejaus valomosios ypatybės padeda odai natūraliai valytis ir atsinaujinti, todėl puikiai tinka galvos odos priežiūrai, plaukų 
grožiui puoselėti. Naudojant kiekvieną dieną, plaukai tampa minkšti, švelnūs ir puikiai prižiūrėti. Tinka naudoti sausai galvos odai. Šampūnas 
„Australian Bodycare“ saugo nuo pleiskanų susidarymo, plaukų riebalavimosi. Naudokite ant šlapių plaukų, ištrinkite, kol gausiai ims putoti, ir 
kruopščiai išskalaukite. Gamintojas: „Australian Bodycare Continental Aps“, DK-5492 Vissenbjerg, Danija.

CURASEPT ADS
Curasept ADS priemonių išskirtinumas – vienintelė pa-
saulyje patentuota ADS sistema – formulė, kuri patikrins, 
kad Jūsų natūralių dantų spalva ir burnos receptorių veikla 
chlorheksidino preparato naudojimo metu nepakistų. 
 Curasept ADS chlorheksidinas pasižymi itin stipriomis 
antibakterinėmis savybėmis, efektyviai naikina pavojingas 
bakterijas, taip užkirsdamas kelią ir apnašų dėjimuisi. Cu-
rasept ADS produkcijos sudėtyje nėra alkoholio, SLS , tad 
išvengsite burnos ertmės sausėjimo, skilinėjimo bei dirglu-
mo pojūčių. Curasept ADS sukurta ir subalansuota gingi-
vitui, periodontitui malšinti, kraujuojančioms dantenoms 
gydyti.Taip pat skatina burnos audinių gijimą prieš ir po 
intensyvios burnos higienos ar kitų sudėtingų stomatolo-
ginių intervencijų. Tikime, kad sveikas kūnas bei turiningas 
gyyvenimas, pirmiausia prasideda nuo sveikos burnos bei 
spindinčios šypsenos. Mes ne tik kalbame apie unikalumą, 
mes jį jau sukūrėme. Tu to dar nežinai, bet tai geriausia, kas 
galėjo nutikti Tavo dantims....
PIRMI, NES MUMS RŪPI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms 
prekėms.

TENA
Sauskelnės, įklotai, paklotai ir kosmetika.
Patikimos, odos sveikatą užtikrinančios TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, 
apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Papildomai naudojamos TENA odos priežiūros 
priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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TRUMPALAIKIAM PIENINIŲ 
DANTŲ DYGIMO SUKELTAM 
SKAUSMUI IR UŽDEGIMUI 
MAŽINTI

PREGNAWISH, 30 paketėlių
FERTOWISH, 30 paketėlių
MAISTO PAPILDAI
„PregnaWish“ rekomenduojamas moterims, planuojančioms pastoti. Su mioinozitoliu, 
aktyviąja folio rūgšties forma ir vitaminu B12. Papildomas folio rūgšties vartojimas di-
dina foliatų kiekį motinos organizme. Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą 
nėštumo metu. 
„FertoWish“ rekomenduojamas vyrams, besirūpinantiems savo reprodukcine sveikata. Su 
mioinozitoliu, aktyviąja folio rūgšties forma, vitaminais C, E, B6, aminorūgštimis L-argini-
nu ir L-karnitinu, cinku, selenu ir gulsčiųjų ragužių ekstraktu. Selenas padeda palaikyti 
normalią spermatogenezę. Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą ir reprodukciją.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NAUJIENA! NAUJIENA!

HUMER 
„Humer“ nosies higienos produktų iš natūralių vaistinių me-
džiagų ekspertas turi sprendimą kiekvienai užgulusiai nosiai. 
„Humer“ naujienos kūdikiams ir vaikams
„Humer“ hipertoninis jūros vanduo užsikimšusiai kūdikių 
ir vaikų nosytei – atkemša nosį ir padeda pašalinti gleives, 
pasireiškus peršalimui, sinusitui bei alerginiam rinitui nuo 3 
mėnesių ir vyresniems kūdikiams bei vaikams.
„Humer“ gleivių aspiratorius – skirtas naudoti pasireiškus 
peršalimui, sinusitui ar kitai infekcijai, kuri sukelia gausią 
sekreciją iš nosies. Nosies ploviklis leidžia vaikui vėl pradėti 
normaliai kvėpuoti ir geriau jaustis. 
„HUMER“ – DAUGIAU NEI JŪROS VANDUO. 
„HUMER“ JUS IŠLAISVINA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms pre-
kėms.

DENTINOX burnos gleivinės gelis, 10 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Profilaktinė skausmą malšinanti priemonė dygstant pirmiesiems dantims. Indikacija: trumpalaikiam 
pieninių dantų dygimo sukeltų simptomų mažinimui. Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 g gelio yra 150 
mg Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert), flos (ramunėlių žiedų) tinktūros 1:5, (eks-
trakcijos tirpiklis 70 % V/V etanolis), 3,4 mg lidokaino hidrochlorido, 3,2 mg makrogolio laurilo eterio. 
Vartojimo būdas ir dozavimas: švariu pirštu arba švariu vatos tamponėliu užtepti žirnio dydžio Dentinox® 
burnos gleivinės gelio ant pažeistos dantenų srities bei lengvai įtrinti. Šią procedūrą reikia pakartoti 2-3 
kartus per dieną, ypač po valgio ir prieš miegą. Dentinox® burnos gleivinės gelis vaikams
gali būti vartojamas tol, kol išdygs visi pieniniai dantys, taip pat ir vėliau, kai dygsta krūminiai dantys. 
Tūbelėje yra 10 g gelio. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) ramunėlėms arba 
kitoms graižažiedžių (Asteraceae) medžiagoms, lidokainui ir jam panašiems (amidų grupės) aneste-
tikams, bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su 
gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Dentinox®. Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų į 
akis. Jei parausta dantenos ar patinsta gleivinė arba atsiranda kitų požymių, reikia kreiptis į gydytoją. 
Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su 
gydytoju ar vaistininku. Reklamos teksto parengimo data  2017-11-17.

AMBIO GERKLEI VAIKAMS, sirupas, 150 ml
SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS
• Vaistinių čiobrelių ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją. Pipirmėčių ekstraktas 
padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
• Tik 1 arbatinis šaukštelis per dieną.
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AMBIO FOLIO RŪGŠTIS 1000µg, 90 tablečių
MAISTO PAPILDAS

AMBIO KALCIS VAIKAMS, mikstūra, 
100 ml.
SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS
• Kalcis reikalingas normaliai dantų ir kaulų būklei palaikyti.
• Kalcis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, raumenų vei-
klą, normalų nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų veikimą, 
kraujo krešėjimą.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, normalią 
raumenų funkciją, imuninės sistemos veiklą, kalcio koncentraciją krau-
jyje, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

NAUJIENA!

DIFOLIN 
DIFOLIN+, 30 kapsulių 1649 1237 € 
DIFOLIN, 60 tablečių 789 592 €
MAISTO PAPILDAI
Difolin+ moters gerai savijautai: hemoglobinui, energijai, nervams, 
imunitetui: mikrokapsuliuota liposomose geležis + folio rūgštis + vita-
minai B12, D3, C + varis.
Difolin+ sudėtyje naudojama mikrokapsuliuota liposomose geležis, 
kuri organizme efektyviai pasisavinama, neturi geležies poskonio, 
nedirgina virškinamojo trakto, neturi sąveikos su maistu. Geležis, folio 
rūgštis, vitaminas B12 – vieni iš būtiniausių kraujo gamybai elementų. 
Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susi-
darymą, geležis - hemoglobino susidarymą, foliatai - kraujodarą. Vitami-
nas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, varis - nervų 
sistemos veiklą, geležis, varis, vitaminai C, B12 - energijos apykaitą.
Difolin planuojančioms pastoti, nėščioms, žindančioms: folio rūgštis 
+ vitaminas D3.
Folio rūgštis padeda palaikyti normalią kraujodarą, mažinti nuovargį. 
Mažas foliatų kiekis nėščiosios kraujo eritrocituose yra besivystančio 
vaisiaus nervinio vamzdelio defektų rizikos veiksnys. Teigiamas povei-
kis atsiranda per parą papildomai suvartojant 400 μg folio rūgšties ne 
trumpiau kaip vieną mėnesį iki pastojimo ir iki trijų mėnesių po jo. Vita-
minas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja 
ląstelių dalijimosi procese.

MOTERIMS

-25%

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 125 g, 250 g
MEDICINOS PRIEMONĖ
„Sudocrem®“ skirtas iššutimų ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikių 
ir suaugusiųjų odos priežiūrai. Šis kremas ne tik minkština ir ramina odą, bet ir sudaro 
vandeniui atsparų barjerą bei neleidžia toliau dirginti odos. Nesusigeria į sauskelnes, 
todėl padeda užtikrinti odos apsaugą. Naudoti atsiradus iššutimams. Skirtas naudoti 
tik išoriškai.
„SUDOCREM®“ – TRIGUBAS EFEKTAS: GYDO. RAMINA. APSAUGO.

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!




