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OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje skrandyje neirioje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. Indikacijos: „Omep Uno“ 
vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama var-
toti  vieną kapsulę per parą. Kapsules reikia nuryti nepažeistas ryte, užsigeriant puse stiklinės vandens. Kontraindikacijos:  „Omep Uno“ 
negalima vartoti kartu su nelfinaviru, jeigu yra padidėjęs jautrumas omeprazolui (o taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, 
ezomeprazolui) ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Sudėtyje yra sacharozės.  Sandoz Pharmaceuticals d. d. filialas, Šeimyniškių g. 3A, 
LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011124231. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 12. 
STIPRI PAGALBA NUO RĖMENS!

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
Veikliosios medžiagos ir stiprumas. Fervex suaugusiems ir suaugusiems be cukraus: 500 mg paracetamolio, 25 mg feniramino maleato, 200 
mg askorbo rūgšties; Fervex vaikams: 280 mg paracetamolio, 10 mg feniramino maleato, 100 mg askorbo rūgšties. Terapinės indikacijos. 
Trumpalaikių ūminių peršalimo ligų simptomams (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) palengvinti. Fervex vaikams: trumpalaikių 
ūminių peršalimo ligų simptomams (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo)
palengvinti vaikams nuo 6 iki 15 metų. Dozavimas ir vartojimo būdas. Fervex suaugusiems ir suaugusiems be cukraus: gerti po vieną paketėlį 
2-3 kartus per parą. Fervex vaikams: vaikams nuo 6 iki 10 metų gerti po 1 paketėlį 2 k./parą; nuo 10 iki 12 metų gerti po 1 paketėlį 3 kartus per 
parą; nuo 12 iki 15 metų gerti po 1 paketėlį 4 k./parą, bet ne dažniau kaip kas 4 val. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas vaisto sudedamo-
sioms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, aktyvios kepenų ligos, uždaro kampo glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio prievarčio 
stenozė,šlapimo takų akmenys, draudžiama vartoti vaikams ir paaugliams iki 15 m.; Fervex vaikams: draudžiama vartoti vaikams iki 6 metų. Spe-
cialūs 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 paracetamolio. 
Cukriniu diabetu sergantiems atsargiaivartoti Fervex suaugusiems ir sergantiems fenilketonurija atsargiai vartoti Fervex suaugusiems be cukraus. 
Teksto parengimo data: 2021.12.10. PM-LT-2021-12-2986. 

MÖLLER’S OMEGA-3 kapsulės
MAISTO PAPILDAI
MÖLLER’S žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais. MÖLLER’S D VITAMIN EXTRA 
kapsulės apvalkalas pagamintas naudojant NO-FLUX technologiją, užtikrinančią kapsulės medžiagų pasisavinimą be atsirūgimo ar žuvies kvapo. 
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR ir EPR 
padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų 
kraujo krešėjimą.
RŪPINAMĖS IR MAŽAIS, IR DIDELIAIS.
*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.

IMUNITETUI

MOLEKIN IMUNO vitaminas C 1000 mg, vitaminas D 2000 IU, cinkas 10 mg, 
30 tablečių 1419 993 €
MOLEKIN IMUNO, 20 Šnypščiųjų apelsinų skonio tablečių 1289 902 €
MAISTO PAPILDAI
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei 
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.Tabletė sudaryta iš dviejų dalių, vienoje 
– vitaminas C, kitoje – vitaminas D ir cinkas,todel vitaminai geriau įsisavinami. „Molekin Imuno“  maisto papilde yra didelis vitaminų C ir  D kiekis.
Tinka vegetarams.Sudėtyje nėra laktozės.Sudėtyje nėra glitimo.Rekomenduojama suvartoti po 1 tabletę per dieną.

IMUNITETUI

JAMIESON VITA-VIM REGULAR, 90 tablečių
MAISTO PAPILDAS
•Kruopščiai parinktas derinys iš 25 svarbių komponentų – 12 vitaminų, 8 mineralų ir kitų veikliųjų medžiagų. 
•Be pagrindinio vitaminų ir mineralų derinio, sudėtyje yra unikalių medžiagų: žaliosios arbatos lapų ir vynuogių kauliukų fitosomų, pipirmėčių 
lapų ekstrakto.
•VITA-VIM REGULAR taip pat papildytas karotinoidais, liuteinu ir likopenu, išgaunamu iš pomidorų vaisių ekstrakto. 
•Pakuotės užtenka net trims mėnesiams.

NAUJIENA!
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NOSIES GLEIVINĖS 
PABURKIMUI MAŽINTI

RHINO-STAS, 10ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS 
1 ml nosies purškalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: „Rhino-stas“ yra simpatikomimetikas. Purškalas siaurina kraujagysles, 
todėl mažina nosies gleivinės paburkimą. Vartojamas trumpalaikiam nosies gleivinės paburkimui mažinti, sergant sloga arba prienosinių ančių 
uždegimu (sinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 10 m. vaikams bei paaugliams reikia purkšti 
po 1 įpurškimą tirpalo „Rhino-stas“ į kiekvieną nosies landą 1–3 kartus per parą tada, kada reikia. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliajai 
medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jei yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (sausasis rinitas); pacientams, kuriems 
pro nosį neseniai buvo atlikta smegenų operacija; jaunesniems kaip 10 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: „Rhino-stas“ galima vartoti tik atidžiai 
įvertinus jo vartojimo riziką ir galimą naudą šiais atvejais: pacientams, kurie vartojo ar vartoja vaistų nuo depresijos (monoaminooksidazės 
inhibitorių) arba kitų vaistų, kurie gali labai padidinti kraujospūdį; kai padidėjęs akispūdis, ypač sergant uždaro kampo glaukoma; sergant sunkia 
širdies ir kraujagyslių sistemos liga (pvz., vainikinių širdies arterijų liga, hipertenzija); sergant feochromocitoma (antinksčių naviku); sergant 
porfirija; sergant medžiagų apykaitos ligomis (pvz., hipertireoze, cukriniu diabetu). Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-23. Reklamos teksto 
parengimo data 2020-02-03.
PURŠKALAS „RHINO-STAS“ – PIRMOJI PAGALBA SERGANT SLOGA AR SINUSITU!

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!

DEEP HEAT KREMAS 67g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 g kremo yra 128 mg metilsalicilato, 59,1 mg levomentolio ir raceminio mentolio, 19,7 mg eukaliptų eterinio aliejaus ir 14,7 mg terpentino 
eterinio aliejaus. Terapinės indikacijos: Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., sumušimo, patempimo) 
sukelto skausmo malšinimas. Dozavimas: Suaugusiesiems tepti reikia apie 4 cm kremo 2-3 kartus per parą. Vienoje dozėje (4 cm) yra vidutiniškai 
0,026 g metilsalicilato ir vidutiniškai 0,12 g levomentolio. Neviršyti nurodytų dozių. Gydymo trukmė priklauso nuo indikacijų bei vaistinio prepa-
rato poveikio. Pacientą reikia informuoti, kad nepasitarus su gydytoju suaugusiems kremo negalima tepti ilgiau kaip 3 parų. Jeigu per 3 paras 
simptomai išlieka arba būklė pasunkėja, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie Deep Heat  saugumą ir veiksmingumą 
jaunesniems kaip 18 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas: Plonu gelio sluoksniu patepti skaudamą vietą ir švelniai įtrinti. Kontraindikacijos: 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui, ibuprofenui ar kitiems nesteroi-
diniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną, ypač jei jautrumas vaistiniams preparatams buvo susijęs su astma. Astma 
sergantys pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą 
ar dilgėlinę. Negalima tepti ant pažeistos odos, apie akis, ant gleivinės, atvirų žaizdų, egzemos pažeistų vietų. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu 
metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo 
priemonės: Kremo netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Jei pasireiškia bet koks nepageidaujamas 
poveikis ar ligos požymiai užsitęsia arba pasunkėja, pasitarti su gydytoju. Vartoti tik ant odos. Registruotojas: Colep Laupheim GmbH & Co. 
KG, Vokietija. Gamintojas: The Mentholatum Company Limited, Jungtinė Karalystė arba Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija
DEEP HEAT ŠILDANTIS KREMAS NUIMANTIS SKAUSMĄ IR RAUMENŲ SUSTINGIMĄ!

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 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!

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

COLDREX
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 12 tablečių   399 € 
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 24 tabletės   699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, 20 mg terpinhidrato, 30 mg askorbo rūgšties.
Terapinės indikacijos. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas.
Vartojimo būdas. Dozavimas. Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: gerti po 2 tabletes kas 4-6 
val. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės per 24 valandas. 12-16 metų paaugliams, kurių kūno svoris 43–54 kg: po 1 tabletę kas 4–6 valandas, jei reikia. Didžiausia paros dozė: 
4 tabletės per 24 val. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Vartokite tabletes užsigerdami vandeniu.
Specialūs įspėjimai. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo, nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės 
gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Vaisto vartojimo metu nevartokite alkoholinių gėrimų, kitų produktų, kuriuose yra kofeino. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami 
vartoti šį vaistą, jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; 
reguliarai vartojate alkoholį; sergate Žilbero sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate 
hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar vyresnis nei 16 metų paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar 
šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti 
metabolinės acidozės rizika.
Kontraindikacijos. Vaisto artoti negalima jeigu: yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; padidėjęs kraujo spaudimas; padidėjęs skydliaukės 
aktyvumas; sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždaro kampo glaukoma, feochromocitoma, kepenų ar sunkia inkstų liga, esate nėščia ar žindote kūdikį, vartojate vaistų, 
mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų, vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, 
betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo, jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir 
paaugliams, kurių kūno svoris yra mažesnis nei 43 kg.
Reklamos teksto parengimo data: 2020-10-16.

ELFIMEST
ELFIMEST, 20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės  
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

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

NUO SKAUSMO

CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės
Klotrimazolas
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje ovulėje yra 200 mg  klotrimazolo. Indikacijos:  mieliagrybių (dažniausiai Candida albicans) sukelto makšties uždegimo gydymas. 
Vartojimo būdas ir dozavimas: 1 „Canifug Cremolum“ ovulę (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkišti kuo giliau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Dažniausiai pakanka 
3 dienų gydymo šiuo vaistiniu preparatu kurso. Prireiktus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet 
kuriai pagalbinei „Canifug Cremolum“ medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: specialių atsargumo priemonių reikia nėštumo ir žindymo laikotarpiu; 
jeigu vartojami dezodorantai arba intymiosios higienos priemonės; jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimos srities odos infekcinė liga: šiais atvejais reikia papildomai skirti 
lokalų gydymą tinkamais vaistiniais preparatais; jeigu atsiranda tokių požymių –  paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, makšties išskyros, makšties uždegimas su skausmu: 
šie požymiai taip pat gali būti dėl to, kad ligos sukėlėjas nejautrus „Canifug Cremolum“; jeigu tuo pačiu metu vartojamas „Canifug Cremolum“ su latekso produktais (pvz., 
prezervatyvais, diafragmomis), dėl preparato sudėtyje esančių pagalbinių medžiagų (ypač stearatų) šių produktų veiksmingumas gali sumažėti ir jie tampa mažiau patikimi. 
Vaistinio preparato sudėtyje yra cetostearilo alkoholio. Cetostearilo alkoholis gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Geriausia gydytis ne mėnesinių metu 
ir (arba) gydymą baigti prieš mėnesinių pradžią. Gydyti mėnesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. 
Jeigu kartu yra lytinių lūpų ir gretimų sričių infekcija ir (arba) partneriui mediciniškai diagnozuotas varpos galvutės ir apyvarpės uždegimas, partneriui reikia papildomai vartoti 
lokaliam gydymui tinkamas vaistinio preparato formas. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia mediciniškai tirti ir partnerį.  Ligai pasireiškus 
pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per paskutinius 12 mėnesių vaistinio preparato galima vartoti tik gydytojui nurodžius ir jam prižiūrint. Reklamos 
teksto parengimo data 2021-12-16

COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES 
1000 mg/10 mg/70 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių   699 €
COLDREX MAXGRIP LEMON 
1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 paketėliai   399 € 
1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių   699 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekviename COLDREX MAXGRIP LEMON paketėlyje yra 1000 mg paracetamolio, 10 mg fenilefrino hidrochlorido, 40 mg askorbo rūgšties. Kiekviename COLDREX MaxGrip 
MENTHOL & BERRIES paketėlyje paketėlyje yra 1000 mg paracetamolio, 10 mg fenilefrino hidrochlorido ir 70 mg askorbo rūgšties. 
Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. Vartojimo būdas. Dozavimas: Suaugusiesiems (įskaitant 
senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: rekomenduojama dozė yra 1 paketėlis kas 4–6 valandas, jei reikia. Nevartokite 
daugiau kaip 4 paketėlių per parą. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Specialūs įspėjimai: Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių 
sudėtyje yra paracetamolio. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti vaistą, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama 
Raynaud fenomenu; 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 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: jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto 
medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas (hipertenzija); jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas (hipertiroidizmas); jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies 
liga; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate 
vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antide-
presantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Reklamos 
teksto parengimo data: 2020-07-23.
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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

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

NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml 899 €
NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 100 ml 1299 €
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

KVĖPAVIMO TAKŲ GLEIVĖMS 
SKYSTINTI

RESPIFORTIN 600 mg, 10 šnypščiųjų tablečių  
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 šnypščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino. Indikacijos: trumpalaikiam gleivių skystinimui sergant 
ūminėmis kvėpavimo takų ligomis (peršalimu), susijusiomis su padidėjusiu tirštų ir klampių gleivių išsiskyrimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: 
vartoti per burną. Šnypščiąją tabletę reikia ištirpinti ½ stiklinės vandens ir nedelsiant išgerti. Dėl galimo suskystėjusių gleivių susikaupimo bron-
chuose reikia vartoti likus bent 4 valandoms iki miego. Gydymo metu rekomenduojama vartoti daug skysčių. Kontraindikacijos: negalima vartoti 
padidėjus jautrumui veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant astminei būklei, sergant fenilketonurija, esant skrandžio ar dvylikapirštės 
žarnos opai, jaunesniems nei 2 metų vaikams; taip pat netinkamas vartoti vaikams ir paaugliams nuo 2 iki 18 metų. Specialūs įspėjimai: jei kartu 
reikia vartoti acetilcisteiną ir per burną vartojamus antibiotikus, šiuos vaistinius preparatus reikia vartoti su bent 2 valandų pertrauka. Gamintojo 
atstovas: „Natur Produkt Vilnius“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2019-09-26.

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

TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių.
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga, stiprumas: Vienoje tabletėje yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. Indikacijos: tinka šieno 
slogos ar kitokios alerginės rinopatijos, įvairių priežasčių sukeltos dilgėlinės, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežulio, niežėjimą sukeliančios 
dermatozės, vabzdžių įgėlimo ir įkandimo gydymui. Vartojimas: Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams du kartus per parą iš ryto 
ir vakare gerti po 1 tabletę (1 mg). 6–12 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) arba vieną (1 mg) 
Tavegyl tabletę. 3–6 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) Tavegyl tabletės. Tabletes reikėtų gerti 
prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems 
antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija, pacientas jaunesnis negu 3 metų vaikas. atsargiai 
vartoti turi pacientai, sergantys: uždaro kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, 
dėl kurios susilaiko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Tavegyl tablečių sudėtyje yra laktozės. Tavegyl negalima vartoti pacientams, 
kuriems nustatytas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinį preparatą reikia at-
sargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data: 2021-01-29. Reklamos 
teksto parengimo data: 2021 03 18.
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NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ 
SKAUSMO

VIPROSAL B® 
VIPROSAL B®, tepalas, 50 g   599 €   
VIPROSAL B®, tepalas, 75 g   799 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino 
eterinio aliejaus. Indikacijos: sąnarių ir raumenų skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: nedidelis „Viprosal B®“ kiekis (5–10 g, t. y. 
1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti 
ant odos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. 
Specialūs įspėjimai: „Viprosal B®“ negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros 
teisės turėtojo atstovas: AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2021-09-15.
VIPROSAL B – IŠMINTINGAS PASIRINKIMAS NUO SKAUSMO!

KAPSIKAM® vaistinis šildomasis tepalas, 50 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Tepalas Kapsikam®. Nereceptinis vaistas. 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 
20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. Terapinės indikacijos: vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. Dozavimas ir naudojimo 
būdas: norint sukelti skausmą malšinantį poveikį, ant skaudamos vietos aplikatoriumi užtepama 1–3 g (6–18 cm) tepalo 2–3 kartus per parą, 
atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildomąjį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vien-
kartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Naudoti ant odos. 
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra 
pažeistas odos paviršius. Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas: AB „Grindeks“ filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto 
parengimo data 2020-12-05.
MANO JĖGA JUDĖJIME!

NUGAROS, SPRANDO 
SKAUSMAMS IR RADIKULITUI 
GYDYTI

1375
1719

-20%
„BLOXIVIR“ SAUGO NUO VIRUSŲ*, 
KURIE SUKELIA COVID-19, PERŠALIMĄ 
IR GRIPĄ. 

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 
medžiagos – jota-karageninas, natrio hialuronatas ir ektoinas – panaikina patogenus. Todėl Bloxivir saugo nuo itin užkrečiamų koronavirusų 
ir B, C tipo gripo virusų, palengvina infekcijos simptomus ir sutrumpina jos trukmę. Jei šią priemonę vartoja užsikrėtę (taip pat besimptomiai) 
asmenys, Bloxivir sumažina riziką užkrėsti kitus. Tinka suaugusiesiems ir vyresniems nei 1-ių metų amžiaus vaikams. Vartojimas: nosies purškalą 
vartoti po 1 gelio dozę į kiekvieną šnervę, burnos purškalo 1–2 dozes užpurkšti ant liežuvio. Vartoti kas 4–5 valandas. Apsauginis poveikis 
pasireiškia iš karto pavartojus. Pakuotėje yra net 200 preparato dozių. *koronavirusų ir B, C tipo gripo virusų. 
BLOXIVIR. VIRUSŲ* BARJERAS! 

NAUJIENA!

875
1029

-15%

MAGNETRANS
MAGNETRANS DRINK, granulės gėrimui ruošti, 20 paketėlių 
MAGNETRANS DIRECT, burnoje tirpstančios granulės, 20 paketėlių
MAISTO PAPILDAI
1 paketėlyje yra 375 mg magnio. Tik 1 paketėlis per dieną. Magnis naudingas daugeliui procesų mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo 
jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir 
dantų būklę. Dalies žmonių magnio poreikis yra didesnis, pavyzdžiui, žmonių, dirbančių sunkų protinį ir fizinį darbą, sportininkų, paauglių, 
nėščių moterų, vyresnio amžiaus žmonių. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
„MAGNETRANS“ – JUDĖK LAISVAI!

779

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

KEPENIMS

JAMIESON
Jamieson C 500mg, 100 tablečių 1349 809 € -40 %
Jamieson C Mix 500mg, 120 tablečių 1449 869 € -40 %
Jamieson cinkas su ežiuole ir vit. C & D, 30 tablečių 849 594 € -30 %
Jamieson Vitaminas C 1000mg, 10 tirpiųjų tablečių 699 419 € -40 %
MAISTO PAPILDAI



-30  %
Perkant 3**  

ir daugiau prekių
** vaistams – 25 %

-25  %
Perkant 2**  

ir daugiau prekių
* vaistams – 20 %

-20  %
Perkant 1* prekę

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

Šeštadieniais
8–9 val. ir 14–15 val.*

Sekmadieniais
14–15 val.*

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



PERŠALUS8
Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

STREPSILS
Honey & Lemon 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės    
Vitamin C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės    
Menthol & Eucalyptus 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės   
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (Strepsils Vitamin C) ir 8 mg levomentolio (Strepsils Mentho-
l&Eucalyptus). Terapinės indikacijos: lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas: Strepsils Menthol&Eucalyptus: suaugusiems žmonėms ir 
vyresniems kaip 12 metų vaikams lėtai čiulpti po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 pastiles per 24 val. Strepsils Honey&Lemon, Strepsils Vitamin C: suaugusiems 
žmonėms ir vyresniems kaip 6 metų vaikams čiulpti po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 pastiles per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet 
kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesniems nei 12 metų vaikams (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Jaunesniems nei 6 metų vaikams (Strepsils Honey & Lemon ir Strepsils Vitamin 
C). Specialūs įspėjimai: dėl užspringimo pavojaus šių vaistinių preparatų nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Atsargumo priemonių reikia cukriniu diabetu sergantiems 
pacientams, nes vienoje pastilėje yra 2,4 g cukraus ir 2,5 g cukraus (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutriki-
mas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Strepsils Vitamin C sudėtyje yra azodažiklių - Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio 
geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų.
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FLAVAMED
FLAVAMED 30 mg, 20 tablečių 299 € 
FLAVAMED 60 mg, 10 šnypščiųjų tablečių 449 € 
FLAVAMED 30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 429 € 
FLAVAMED 15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 379 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Ambroksolio hidrochloridas. Nereceptinis vaistas. „Flavamed 30 mg“ tabletės: 1 tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlo-
rido. „Flavamed 60 mg“ šnypščiosios tabletės: 1 tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. „Flavamed 30 mg/5 ml“ 
geriamasis tirpalas: 1 matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. „Flavamed 15 mg/5 
ml“ geriamasis tirpalas: 1 matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. Terapinės 
indikacijos: „Flavamed“ vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias 
gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. Vartojimo būdas: geriamasis tirpalas vartojamas po valgio, naudojant matavimo 
šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletes reikia nuryti 
nesukramtytas po valgio, užsigerti pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiesiems ir vaikams, vyresniems kaip 12 m., po 30 mg 
ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus 
per parą. 6–12 m. vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2–3 kartus per parą, 2–5 m. vaikams po 7,5 mg 3 kartus 
per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4–5 dienas „Flavamed“ vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas 
veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Flavamed 30 mg“ tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. „Flavamed 
60 mg“ šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. „Flavamed 30 mg/5 ml“ ir 15 mg/5 ml geriamojo tirpalo 
negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti 
„Flavamed“, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo odos reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ar 
Lajelio sindromas). Atsargiai reikėtų vartoti pacientams, sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutri-
kus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praeityje buvus pepsinei opai; esant histamino netoleravimui. Negalima 
vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės arba fruktozės netoleravimas, laktazės trūkumas, gliukozės ir galaktozės 
absorbcijos sutrikimas. Reklamos teksto parengimo data 2020-01. LT_Fla_03_2020
„FLAVAMED“ – EFEKTYVUS DRĖGNO KOSULIO PALENGVINIMAS.

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
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 var-
tojimo 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

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.

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

189PIGU

146
209

-30%

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.
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-25%
iki

-40%

-15% -20%

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, 
apelsininių citrinmedžių aliejus, karčiųjų migdolų aliejus, čiobrelių eterinis aliejus, 
pipirmėčių eterinis aliejus. Padės skaudančiai burnai ar gerklei, užkimus, mažinti 
uždegimo simptomus. 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. 

HUMER 
Humer – nosies higienos produktų, iš natūralių vaistinių 
medžiagų, ekspertas. Sprendimas 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 prekėms.

359PIGU

Pirkdami NORFOS vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite 
apmokėti net iki 40 % sumos už šiuos produktus:

MEGA C 600 mg, 30 apelsinų skonio  
kramtomų tablečių 659 395 €
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

SUPER VITAMINAS C 600 mg, 30 tablečių 789 473 €
MAISTO PAPILDAS 

IMUNITETUI

-40%

ALSIROYAL
Alsiroyal Cistus PLUS Infect Blocker, 30 
čiulpiamųjų pastilių 1229 1045 €
Alsiroyal Acerola Plus Vitamin C, 
30 prailginto veikimo tablečių 859 730 €
MAISTO PAPILDAI
Produktai, esantys po Alsiroyal pavadinimu, išskirtiniai tuo, jog 
pagaminti vadovaujantis gamtą tausojančiais principais, ati-
tinka aukščiausius Vokietijoje keliamus kokybės reikalavimus, 
tinkami vartoti vegetarams ir veganams.
Naujiena Alsiroyal Cistus plus Infect Blocker – antivirusinio 
poveikio pastilės, suformuojančios fizinį barjerą nuo įvarių 
tipų bakterijų ir virusų, tokiu  būdu užkertant kelią infekcinės ir 
uždegiminės kilmės kvėpavimo takų susirgimams. Cistus plus 
Infect Blocker galima vartoti tiek profilaktiškai, tiek jau pajutus 
pirmuosius peršalimo simptomus. O Alsiroyal Acerola plus 
prailginto poveikio vitaminą C su cinku ir rekomenduojama 
vartoti siekiant palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 
Tai vitaminas C, kuris veikia visą dieną. Prailginto poveikio 
vitaminas C su cinku bei šeivamedžių ir šaltalankių milteliais, 
malpigijų (acerolos) bei erškėtuogių ekstraktais.

RYKLIŲ TAUKAI, 
30 kapsulių 1149 689 €
MAISTO PAPILDAS
Su alkilgliceroliais. 1 kapsulėje yra 500 mg ryklių 
taukų, iš jų 100 mg alkilglicerolių ir polinesočiųjų 
riebalų rūgščių, 5 mg skvaleno. Alkiglicerolių kon-
centracija išgaunama tik ypatingos technologijos 
būdu, išgryninant išvalytus ir kruopščiai patikrin-
tus ryklių kepenų taukus.

VITAMINAS D3 
40 µg, 80 kapsulių 969 581 € 
MAISTO PAPILDAS
Vitaminas D padeda palaikyti:
• normalią imuninės sistemos veiklą;
• normalią kaulų bei dantų būklę;
• normalią raumenų funkciją;
• normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą;
• normalią kalcio koncentraciją kraujyje.
Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi 
procese.

VITAMINAS C 500 mg, 
apelsinų skonio, 40 kramtomųjų 
tablečių 799 479 € 
MAISTO PAPILDAS
Vitaminas C padeda palaikyti:
• normalią imuninės sistemos veiklą; 
• normalų kolageno, reikalingo normaliai kraujagyslių 

funkcijai, odos funkcijai, kaulų funkcijai, kremzlių funk-
cijai, dantenų ir dantų funkcijai, susidarymą; 

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

VITIRON™ 
VITIRON™ Immunity Strong, 30 kapsulių
VITIRON™ MAN MULTILONG, 30 kapsulių
VITIRON™ D3 Olive SUN, 10ml
MAISTO PAPILDAI
„VitirON™ Man MultiLong“ – 13 vitaminų ir 13 mineralinių medžiagų 
bei mikroelementų kompleksas specialiai sukurtas vyrams. Dėl specialios 
kapsulės matricos mikroelementai palaipsniui, per 5 val., išskiriami į 
organizmą, todėl užtikrinamas ilgai trunkantis poveikis ir efektyvesnis 
mikroelementų pasisavinimas.
AKTYVIAM IR SAVIMI PASITIKINČIAM VYRUI!
„VitirON™ D3 Olive SUN“ – vitaminas D ištirpintas tyrame alyvuogių 
aliejuje, o tai užtikrina dar geresnę vitamino absorbciją, pasisavinimą bei 
nedirgina skrandžio į kurį nepatenka. Net 3 šio produkto stiprumai: 2000 
TV ir 4000 TV, patenkins visos šeimos vitamino D poreikius – nuo kūdikio iki 
suaugusiojo. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam!
„VitirON™ Immunity strong“ - Imuninės sistemos apsaugai ir kvėpavimo 
sistemos palaikymui!
Tai maistinės medžiagos ir vaistažolių ekstraktai, skirti organizmo imuninės 
sistemos apsaugai. Sudėtyje yra vitaminų C, D3, B6, B12, niacino, folio 
rūgšties ir kitų svarbių medžiagų, kurios padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą. Ežiuolė padeda palaikyti normalią viršutinių kvėpavimo 
takų funkciją, malšina gerklės ir ryklės dirginimą. Vitaminų sudėtyje nėra 
alergenų, dirbtinių dažiklių ir konservantų. Tinka vegetarams ir diabetu 
sergantiems žmonėms.
Vartojimas: vyresniems nei 12 metų vaikams ir suaugusiesiems po 1 kapsulę 
per dieną. Nerekomenduojama vartoti nėščiosioms ir žindančioms moterims.

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!
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Sklando įvairiausi įsitikinimai apie tai, 
kad tiek stiprūs vaistai nuo skausmo, 
tiek ir silpnesni vaistai nuo uždegimo 
neigiamai veikia virškinimo sistemą, 
todėl kai kurie gyventojai sąmoningai 
vengia jų vartojimo. Tačiau vaistininkai 
sako, kad tikslingas ir tinkamas vaistų nuo 
skausmo vartojimas yra suderinamas su 
geru virškinimu.

„Labai dažnai pacientai, kuriems reikalingi 
vaistai nuo skausmo, mūsų klausia, ar 
medikamentai nepakenks skrandžiui, mat 
jie turi problemų. Gyventojus nuraminame 
pabrėždami, kad virškinimo sistema bei vaistai 
nuo uždegimo ir skausmo yra suderinami, 
parinkus tinkamą vaistą bei racionalų 
vartojimą konkrečiu atveju“, – komentuoja 
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Raimonda 
Truncė.

Subalansuota mityba bei virškinimas 

Anot vaistininkės, vienas iš paprasčiausių 
būdų padėti savo virškinimo sistemai – tai 
aktyvumo didinimas, reguliarus skysčių 
vartojimas bei subalansuota mityba.

„Labai dažnai girdime, kad per dieną reikia 
suvartoti ne mažiau nei 3 litrus vandens. Šią 

taisyklę labiau galėtume pritaikyti didelio 
aktyvumo ar didesnę kūno masę turintiems 
žmonėms. Tada kyla klausimas, o kiek išties 
reikia to vandens. Vienas iš paprasčiausių 
būdų nustatyti rekomenduojamą paros 
vandens normą – remtis formule: kūno svorį 
padauginti iš 0,035 l. Tai reiškia, kad 65 kg 
sveriančiam žmogui per dieną reikia 2,27 litrų 
vandens“, – pataria ji. 

Subalansuota mityba turi būti įvairiapusė 
– joje turi būti pakankamas kiekis baltymų, 
riebalų, angliavandenių bei ląstelienos. Visų 
šių medžiagų reikia natūraliems organizmo 
biocheminiams procesams vykti. R. Truncė 
atkreipia dėmesį į šiuo metu ypač gausiai 
naudojamus hidrintus riebalus, palmių 
riebalus bei pridėtinius cukrus, kurių savo 
mityboje reikėtų vengti.

„Kalbant apie fizinį aktyvumą, nesmerkite 
savęs, jei nesate nuolatinis sporto klubo 
narys, kuriame treniruojatės penkis kartus per 
savaitę. Jūs esate šaunūs, jei liftą iškeičiate į 
lipimą laiptais, į parduotuvę einate pėstute 
vietoj važiavimo automobiliu ar išeinate 15-
20 min. pasivaikščioti spartesniu nei įprasta 
žingsniu taip suaktyvindami širdies darbą bei 
raumenų sistemą“, – vardija vaistininkė. 

VAISTAI NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO BEI 
PUIKUS VIRŠKINIMAS – AR TAI SUDERINAMA?
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Maisto papildai virškinimui ir vaistai 
nuo uždegimo 

Virškinimo sistemos bei imuninės sistemos 
veiklą, anot R. Truncės, gali pagerinti ciberžolės 
ir bifido bei lakto bakterijų turintys preparatai. 
Besiskundžiantiems nuolatiniu vidurių 
užkietėjimu rekomenduojama rinktis gerąsias 
bakterijas, kurių sudėtyje yra inulino, kuris skatina 
žarnyno mikrofloros augimą bei magnio ir kalcio 
įsisavinimą. Natūraliai jo randama šakniavaisiuose, 
o inulino turintys augalai nekaupia krakmolo.

„Jei paciento virškinimas yra apsunkintas, 
patarčiau naudoti kartumynų turinčias arbatas, 
tokias kaip kartusis kietis ar kiaulpienių šaknys, 
kurie paskatina kasos fermento išsiskyrimą. Esant 
skrandžio gleivinės sudirgimui ar erozijoms, 
rytais ant tuščio skrandžio vartokite linų sėmenų 
nuovirą bei šaltalankių aliejų“, – natūraliais 
metodai dalijasi ji.

Vaistai nuo skausmo ir uždegimo, pasak 
vaistininkės, gali būti išskirti į dvi dalis: gydymą 
ir simptomų malšinimą. Jei žmogų kamuoja 
trumpalaikis skausmas, pavyzdžiui, atsiradęs dėl 
uždegimo ar traumos, tai nesteroidinio vaisto 
vartojimą būtų galima traktuoti kaip gydymą. 
Tačiau jei skausmas yra nuolatinis, pavyzdžiui, 
kamuojant sąnarių patologijoms, tai vartojami 
priešuždegiminiai vaistai laikomi simptominiu 
gydymu.

„Ypač dažnai nuskausminamieji vaistai vartojami 
trumpalaikiam, simptominiam skausmui 
malšinti, pavyzdžiui, galvos, pilvo ar danties, 
mat skausmas žmogui – vienas iš nemaloniausių 
potyrių. Vaistininkai visada atsižvelgia į paciento 
išsakomus simptomus ir dažnai tenka paraginti 
žmogų kreiptis pas gydytojus, kad nekiltų didesnių 
sveikatos problemų, taip dirbdami sveikatos 
komandoje galime geriausiai padėti pacientui“, – 
pažymi R. Truncė.

Kartais perdozuoja, o kartais vengia 
be reikalo

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė pasakoja 
daugiausia istorijų apie neracionalų vaistų nuo 
skausmo vartojimą išgirstanti iš pacientų, kuriems 
suskausta dantį. 

„Yra pasitaikę praktikoje atvejų, kai žmogus per 15 
min. išgėrė 3 ar 5 tabletes nuo skausmo, nes jam 
nuo vienos tabletės skausmas nepraėjo iš karto. 
Nors daugelio vaistų poveikis prasideda per 10-15 
min.“, – atkreipia dėmesį ji.

Kadangi įsitikinimas, jog vaistai nuo skausmo 
kenkia skrandžiui, yra itin paplitęs, nemaža 
pacientų dalis, esant kai kurioms klinikinėms 
situacijoms, pavyzdžiui, skaudant nugarai, vos 
tik dingus simptomams, nutraukia vaistų nuo 
skausmo vartojimą. Tačiau neišgydžius uždegimo 
iki galo ir nustojus vaistus gerti per anksti, galimas 
greitas ligos ir simptomų pasikartojimas.

„Taip pat dažnai mažus vaikus auginančios mamos 
linkusios vengti vaistų nuo skausmo. Kartais tenka 
mamas įkalbinėti, kad vienkartinė vaisto dozė 
nuo skausmo kūdikiui ar mažam vaikui, kuriam, 
pavyzdžiui, dygsta dantukai, yra naudingiau, nei 
besiformuojanti uždegiminė reakcija ir patiriamas 
skausmas. Dažnai net pajuokauju, kad vaikams 
dantukų skausmas toks pat nemalonus kaip ir 
suaugusiam žmogui, o pastarieji dažniausiai 
nelinkę kentėti“, – teigia R. Truncė.
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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 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.

EMILI ARBATOS VIRŠKINIMUI
Ajerų šakniastiebiai, 1,5 g x 
20 pak.  
Ajerų šakniastiebiai, 40 g  
FITO CHOLAGOGA, 1,5 g x 20 
pak. 
FITO CHOLO, 1,5 g x 20 pak. 
FITO GASTRO, 1,5 g x 20 pak. 
Kiečių karčiųjų žolė, 40 g 

Kiečių karčiųjų žolė, 1,5 g x 
20 pak. 
Kmynų vaisiai, 1,5 g x 20 pak. 
Kmynų vaisiai, 40 g 
Linų sėklos, 200 g 
Pankolių vaisiai, 1,5 g x 20 pak. 
Pankolių vaisiai, 40 g

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 pageri-
na vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. 
amžiaus jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš 
diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą 
ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną.
„SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti 
kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. 
Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os gyvenimo dienos) ir vaikams 
iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima 
vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.
GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.

VIRŠKINIMUI

AKTYVINTA 
ANGLIS 
10 tablečių
MAISTO PAPILDAS
1-oje tabletėje yra 250 g aktyvuo-
tos anglies.

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

ALFLOREX®, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
1 kapsulė per dieną.
Vienoje kapsulėje yra 1 milijardas Bifidobacterium infantis 35624® 
padermės bakterijų.
Bakterijos yra inkapsuliuotos: tai apsaugo jas nuo skrandžio rūgšties 
poveikio.
JŪSŲ VIDINIAM BALANSUI.
SUKURTA KARTU SU MOKSLININKAIS

NORMALIAM KŪNO 
SVORIUI PALAIKYTI

NEW NORDIC
MAISTO PAPILDAI
Organizmui valyti – „BodyDrain“. Sudėtyje esantis artišokų ekstraktas padeda palaikyti normalią 
kepenų veiklą ir žarnyno būklę, valyti organizmą. Kalorijų apykaitai – „Chili Burn“. Sudėtyje esantis 
chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Riebalų apykaitai – „Apple 
Cider 600“. Jo sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą. Guminukai „Apple 
Cider GUMMIES“ – skanus ir patogus būdas vartoti obuolių sidro actą. Normaliam kūno svoriui 
palaikyti – „Seaweed Diet“. Sudėtyje esantys jūrų dumbliai Ascophyllum nodosum padeda palaikyti 
normalų kūno svorį laikantis sumažintos energinės vertės dietos. Riebalų deginimui – „Fat Burner“. 
Jo sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą ir kepenų veiklą, o paragvajiniai 
bugieniai (Yerba mate) padeda palaikyti normalų kūno svorį. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mi-
tyba ir sveikas gyvenimo būdas.
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NEUROZAN 
NEUROZAN, 30 tablečių 2519 1763 € -30 %  
NEUROZAN PLUS, 56 tabletės/kapsulės 
4289 3431 € -20 % 
MAISTO PAPILDAI
NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai pro-
tinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos  (jodas, magnis, ir kt.) 
veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologi-
nę būklę, o geležis ir cinkas - pažinimo funkciją. Sudėtis papildyta 
ginkmedžių ekstraktu ir 5 HTP.
NEUROZAN PLUS – dviguba pakuotė su omega-3 riebiosiomis 
rūgštimis.
PAMAITINK SAVO PROTĄ!

HERBASTRESS®,  
30 tablečių   1209 725 €
Dienai
MAISTO PAPILDAS
Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės 
vitaminų derinys nervų sistemai. 
Vartojimas: 1 tabletė per dieną.

HERBASTRESS® 
MIEGAM,  
20 kapsulių   1159 695 €
Nakčiai
MAISTO PAPILDAS
Su melatoninu, valerijono ir apynių ekstraktu.
Vartojimas: 1 kapsulė vakare prieš miegą.

ULTRA GINKGO, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
ULTRA GINKGO - subalansuota ginkmedžių ir sibirinių ženšenių 
(juodųjų eleuterokokų) kombinacija. Vienoje tabletėje yra 267 mg 
gryno ginkmedžių ekstrakto, kuris palaiko atmintį, protinį darbin-
gumą, kraujotaką ir pažintinę funkciją senstant. Sibirinių ženšenių 
ekstraktas – natūralus biotonikas, palaikantis fizinius ir protinius 
resursus įtemptais ir reikalaujančiais daug energijos laikotarpiais. 
Palaiko normalią kraujotaką, kuri yra susijusi su smegenų veikla ir 
darbingumu.
ULTRA GINKGO tinka dirbantiems intensyvų protinį ar fizinį darbą 
bei vyresnio amžiaus žmonėms. 
ENERGIJA IŠ GAMTOS!

GLICIN 100 mg, 50 tablečių 
MAISTO PAPILDAS
Vartojimas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletę laikyti po liežuviu kol ištirps.
Gamintojas: MNPK Biotiki, Rusija.

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

NERVŲ SISTEMAI
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VITADAY MELISOS EKSTRAKTAS, 30 tablečių  
MAISTO PAPILDAS

VITADAY GINKMEDŽIO EKSTRAKTAS, 
60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

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

ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI 

NAUJIENA!
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 999€

 419
€

 599€

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS
• Levandiniai šalavijai ir vaistinės medetkos padeda palaikyti kvėpavimo takų 
funkciją.
• Dygliuotieji šaltalankiai ir kvapieji rozmarinai padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą.

1079
€

 719
€

 389
€

1198€

 649€

AMBIO HOT 
HERBAL DRINK,   
milteliai karštam 
gėrimui, 20 pakelių

MAISTO PAPILDAS
• Aviečių skonio tirpūs milteliai su pelargonijų šaknų ekstraktu, skirti karštam 
gėrimui paruošti, su saldikliais.
• Sudėtyje yra vitamino C, rutino, cinko ir seleno.

-40%

-40%

-30%

AMBIO GERKLEI,   
su šaltalankių ir medetkų 
aliejais, purškalas, 20 ml 

1159
€

1449€

-20%

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

 699
€

AMBIO 
CHOLESTEROL 
BALANCE COMPLEX, 
30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Monakolinas K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių padeda palaikyti nor-
malią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą 
suvartojant 10 mg monakolino K iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių ga-
minių.
• Tik 1 kapsulė per dieną po valgio, užgeriant stikline vandens.

-30%

1799€AMBIO 
AUGALINIS 
KOMPLEKSAS 
VYRIŠKUMUI,
60 kapsulių 

-40%

MAISTO PAPILDAS
• 500 mg vitamino C 1 tabletėje.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, energijos 
apykaitą, nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.
• Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

AMBIO VITAMINAS C,
30 prailginto veikimo 
tablečių

AMBIO 
VITAMINAS D3,  
4000 TV, 60 kapsulių 
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 749
€  479

€

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

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
• Apelsinų skonio kramtomosios kapsulės.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei dantų 
būklę, raumenų funkciją, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, kalcio 
koncentraciją kraujyje.
• Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

1249€  799€AMBIO GERAI 
NUOTAIKAI,  
30 kapsulių

AMBIO 
VITAMINAS D3 
VAIKAMS, 
30 kramtomųjų 
kapsulių

-40% -40%

 539
€

 898€

-40%

MAISTO PAPILDAS
• Cinkas, selenas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą 
ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią nervų siste-
mos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Produkto sudėtyje yra rausvažiedžių ežiuolių šaknų ekstrakto.

MAISTO PAPILDAS
• 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 
normalią imuninės sistemos veiklą.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavi-
nimą bei normalią kaulų būklę.

 779
€

AMBIO KALCIS, 
MAGNIS, CINKAS,
100 tablečių

-40%

1598€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.

 585
€

AMBIO MAGNIS 
SU B6 FORTE, 
30 tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę, 
psichologinę funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą.
• Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę 
funkciją, energijos apykaitą ir imuninės sistemos veiklą.
• Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei reguliuoti hormonų 
aktyvumą.

-30%

AMBIO 
IMUNITETUI SU 
EŽIUOLE, 
30 tablečių

1298€

 959
€

 835€

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

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

-40%
iki-30%

-40%

-30%

-30%

-25%

VERSAN 
MAISTO PAPILDAI
„Versan Shots“ – geriamos skystos dienos dozės sąnariams, sklan-
džiam jų darbui. Vienas buteliukas per dieną aprūpina sąnarius rei-
kalingomis medžiagomis: kolagenu, hialurono rūgštimi, gliukozaminu, 
chondroitinu, vitaminais C ir D3. 
„Versan HydroCollagen“ – geriamas skystas hidrolizuotas kolagenas 
sąnariams, raumenims, kaulams, praturtintas magniu, padedančiu pa-
laikyti normalią raumenų funkciją ir normalią kaulų būklę, bei vitaminu 
C, padedančiu palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai 
kremzlių ir kaulų funkcijai, susidarymą. 
„Versan“ kapsulės – speciali formulė sąnariams, kurios sudėtyje yra: 
patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, sudėtyje turinčio hialurono 
rūgšties, chondroitino, kitų proteoglikanų; vitamino C, padedančio pa-
laikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai, 
susidarymą. 
„Versan Osteo“ tabletės – patobulinta formulė sąnariams, kurios 
sudėtyje yra: dar daugiau patentuoto hidrolizuoto II tipo kolageno, 
sudėtyje turinčio hialurono rūgšties, chondroitino, kitų proteoglikanų; 
patentuotų pieno baltymų; vitamino C, padedančio palaikyti normalų 
kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai, susidarymą.
„VERSAN“ – PROFESIONALI PAGALBA JŪSŲ 
SĄNARIAMS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

SĄNARIAMS

CIGNON® 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Raiščiai, sausgyslės, fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio 
dariniai: raiščiai lyg virvės suriša sąnariuose esančius kaulų galus ir 
garantuoja judesio tikslumą; sausgyslėmis raumenys jungiasi prie 
kaulų. Joms susitraukiant pritraukiami kaulai ir taip įvyksta judesys; fas-
cijos lyg tinklas apsupa ir sujungia kaulus, raumenis, sąnarius, raiščius, 
sausgysles į visumą, padeda raumenims sąveikauti tarpusavyje atliekant 
judesius. Nuolat pasikartojantys arba netikėti, staigūs judesiai, dides-
nės, intensyvesnės raumenų apkrovos gali paveikti raiščius, sausgysles, 
fascijas. Todėl rūpinantis jų sveikata svarbu sureguliuoti darbo ir poilsio 
režimą, taikyti optimalius fizinius krūvius ir aprūpinti raiščius, sausgysles, 
fascijas reikiamomis maisto medžiagomis: mukopolisacharidais, hidro-
lizuotu kolagenu, vitaminu C, manganu. Manganas padeda palaikyti 
normalų jungiamojo audinio formavimąsi. „Cignon“ rekomenduojama 
gerti vaikams nuo 3 metų po 1 kapsulę, vaikams nuo 12 metų ir suaugu-
siesiems – po 2 kapsules per dieną.
„CIGNON“ – NELĖTINK TEMPO!

RAIŠČIAMS, 
SAUSGYSLĖMS,  
FASCIJOMS

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 30 tablečių 809 485 € 
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 100 tablečių 1419 851 €
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

KAULAMS IR 
SĄNARIAMS

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. 
„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.

SĄNARIAMS, KAULAMS, 
KREMZLĖMS 

ATLANT, 28 pakeliai 4309 3016 €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg, 
20 pakelių 1099 769 €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg, 
60 pakelių 2149 1504 €
MAISTO PAPILDAI
Naujiena! „Atlant“ – tai kolageno ir gliukozamino kompleksas, pa-
pildytas kalciu ir vitaminu C. 1 pakelyje: net 12200 mg kolageno, 
1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C. Kola-
genas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas. Šis 
baltymas yra odos bei sąnarių kremzlių ir kaulų sudedamoji dalis. 
„bioGlucosamine Marine“ - natūralios jūrinės kilmės gliukozamino 
sulfatas! 1 paketėlyje net 1500mg gliukozamino sulfato. Gliukoza-
minas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Vitaminas C padeda 
palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių 
funkcijai, kaulų funkcijai ir odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas 
D padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą bei normalią kaulų 
būklę. Produktų sudėtyse – tik aktyviosios medžiagos: be konser-
vantų, stabilizatorių ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.
SUTEIK TITANIKŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!

MAGNESIUM CITRATE N50, 
50 pakelių 1839 1287 €
KALIUM CITRATE N50, 
50 pakelių 1929 1350 €
STOPOROSE N50, 
50 pakelių 2329 1630 €
BIOKALCIS+FOSFORAS+VIT. D IR 
K, 15 pakelių 700 490 €
MAISTO PAPILDAI
Net 50 pakelių vienoje pakuotėje, didelės dozės viename pakelyje. 
Mineralai citratų formos, geras biologinis įsisavinimas. „MAGNE-
SIUM CITRATE“ – 375 mg magnio viename pakelyje, „KALIUM 
CITRATE“ – 500 mg kalio pusėje pakelio, „STOPOROSE“ – kalio 
(300mg) ir kalcio (800mg) citrato derinys! „bioKalcis + fosforas + 
vit. D ir K“ – pakelyje net 1200 mg gryno kalcio! Produkte naudoja-
ma žaliava - kalcio fosfatas – kuriame yra didelis kiekis gryno kalcio 
ir nėra jokių alergenų. 
Moksliškai pagrįsta, kad kalio citratas svarbus ir naudingas kau-
lams po menopauzės, kalcis padeda lėtinti moterų po menopau-
zės kaulų mineralinio tankio mažėjimą. Produktų sudėtyje nėra 
konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Pagaminta Izraelyje. 
MINERALAI MILTELIAIS IŠ IZRAELIO

NAUJIENA!

-30%

PROENZI ARTHROSTOP
MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKOS PRIEMONĖ
„Proenzi Arthrostop Intensive“ – maistinių medžiagų kompleksas 
sąnariams. Baltųjų gluosnių (Salix alba) ir ciberžolių (Curcuma 
longa) ekstraktų derinys padeda palaikyti normalią sąnarių būklę ir 
lankstumą. Pluoštinių bosvelijų (Bosvelia serrata) žievių ekstraktas 
padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių būklę. Vitaminas 
C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų 
funkcijai, susidarymą. 
„Proenzi Arthrostop Plus“ sudėtyje yra gliukozamino ir MSM derinys 
kartu su žolelių ekstraktu iš pluoštinių bosvelijų ir manganu. Pluoštinių 
bosvelijų žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą 
sąnarių funkciją. 
„Proenzi Arthrostop ASU“ – avokadų ir sojų ekstrakto bei Robuvit® 
kompleksas. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris rei-
kalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą.
Sąnarių mityba, jų lankstumo palaikymas ir bendras gyvybingumas.+ 
ASU neesterifikuotas avokadų ir sojų ekstraktas.
„Proenzi Arthrostop“ – masažinis kremas, skirtas odai sąnarių srityje 
ir aplink sąnarius. 
Prekių skaičius ribotas. LT.Proen.70214
PROENZI – JUDĖK LAISVAI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

JAMIESON VITAMINAS D, 
KRAMTOMASIS, vaikams, 
400 TV, 10 µg, 100 tablečių 
1449 1014 €
MAISTO PAPILDAS
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir 
dantų būklę.
• Žaismingos braškių skonio tabletės.
• Net 400 TV vitamino D3 vienoje tabletėje.

JAMIESON VITAMINO D 
LAŠAI KŪDIKIAMS, 
400 IU, 11,4 ml 799 559 €
MAISTO PAPILDAS
• Gaunamas iš kokybiško lanolino – gausaus vita-
mino D šaltinio. Lanolinas išgaunamas iš saulėje 
laikomos Australijos ir Naujosios Zelandijos aukš-
tikalnių avių vilnos. Ši, nugabenta į Prancūziją, 
apdorojama taikant pažangiausias technologijas, 
kad būtų išgautas išskirtinai tyras, kristalų formos 
pirminis vitaminas D3.
• Vienas beskonis lašas patenkina visos dienos 
vitamino D poreikį.
• Lašus patogu vartoti – tiesiog užlašinkite ant 
žinduko, spenelio ar švaraus piršto ir patrinkite 
kūdikio skruostą iš vidaus.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų ir 
dantų būklę.



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  
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-30%
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-40%

ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS 
geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tink-
tūra, sukatžolių tinktūra, gudobelių vaisių skystasis 
ekstraktas, 0,34 ml + 0,33 ml + 0,33 ml/ml. Indikacijos: 
tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos 
pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir 
kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei 
įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per 
burną. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia gerti 
3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę su-
mažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų).  
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš 
sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėji-
mai: vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti 
jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį 
vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina 
pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros 
specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsi-
randa duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies 
ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėty-
je yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklaminio 
teksto parengimo data: 2018-08-30.

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ  
FUNKCIJOMS GERINTI

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

KALCIO 
GLIUKONATAS 500 
mg, 10 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Kalcis svarbus normaliai raumenų 
veiklai, kaulų, dantų būklei palaikyti, 
svarbus normaliam kraujo krešė-
jimui.

FERRETAB® COMP. 
FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg, 30 pailginto 
atpalaidavimo kietųjų kapsulių 345 €   
FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg, 100 pailginto 
atpalaidavimo kietųjų kapsulių 815 € 
Geležies (II) fumaratas / folio rūgštis
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Ferretab® comp.“ vartojamas kombinuotam geležies ir folio rūgšties trūkumui šalinti bei jo profilak-
tikai, ypač nėštumo metu. „Ferretab® comp.“ atkuria arba papildo geležies ir folio rūgšties kiekį, kai to 
negali atlikti savarankiškai žmogaus organizmas. Dozavimas ir vartojimo būdas: suaugusiesiems ir 
vyresniems kaip 12 m. paaugliams, esant nedideliam geležies trūkumui, gerti po 1 kapsulę per parą. 
Kai yra mažakraujystė, paros dozę galima padidinti iki 1 kapsulės 2–3 kartus per parą. Kartais nėštumo 
metu reikia gerti didelę geležies dozę. Kapsules nuryti nekramtytas, užsigeriant stikline vandens. Nekram-
tykite arba nečiulpkite kapsulių, nes gali sustiprėti šalutinis poveikis. Geriausia kapsules išgerti nevalgius. 
Kontraindikacijos: „Ferretab® comp.“ vartoti negalima, jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) geležies 
fumaratui, folio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nustatyta su geležies ir folio 
rūgšties stoka nesusijusi anemija; geležies perteklius organizme arba būklė, kuri sutrikdo normalų gele-
žies įsisavinimą; hemoglobinopatija; jeigu sergate hemolizine aplazine ar perniciozine anemija; virškina-
mojo trakto ligomis. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: gydymas turi būti tęsiamas keletą savaičių 
(mažiausiai 8–12 sav.) po to, kai eritrocitų skaičius tampa normalus iki visiško geležies atkūrimo. Vartojant 
„Ferretab® comp.“ kapsules kartais išmatų spalva tampa juoda, tačiau tai normalu. Svarbi informacija 
apie kai kurias pagalbines „Ferretab® comp.“ medžiagas. Sudėtyje yra 34,47 mg laktozės monohidrato 
(pieno cukraus). Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės 
į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Sudėtyje yra dažiklio azorubino (E122). Gali sukelti alerginių reakcijų. 
Pakuotė: 30 arba 100 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių. Farmakoterapinė grupė: vaistiniai 
preparatai nuo anemijos, geležis kartu su folio rūgštimi. ATC kodas – B03AD02. Rinkodaros teisės 
turėtojas ir gamintojas: „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. 

BIOFERRUM ACEROLA, 28 pak.
MAISTO PAPILDAS
Unikalus tirpios geležies maisto papildas miltelių pavidalu su vitaminu C (ekologiška 
acerola). Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino 
susidarymą. Geležis ir vitaminas C padeda mažinti nuovargį, palaikyti normalią energijos 
apykaitą, imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservan-
tų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Japonijoje.
150% GELEŽIES DIENOS NORMOS!

BIOKALIS 400 mg, 30 paketėlių
BIOKALIS FORTE, 30 paketėlių
MAISTO PAPILDAI
Grynas kalio citratas! Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Jis svarbus normaliai 
nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. „bioKalis 400 mg“ ir „bioKalis forte“ sudė-
tyje esantis kalis yra citrato formos, miltelių pavidalu. Sudėtyje – 100 % kalio citratas: 
be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Tinka veganams, 
nėščiosioms ir maitinančioms moterims. Pagaminta Izraelyje.
KALIO CITRATAS MILTELIAIS!

GUDOBELIŲ SKYSTASIS 
EKSTRAKTAS VALENTIS
geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml 169 € 
TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS 
PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: gu-
dobelių vaisių skystasis ekstraktas,  
1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas 
širdies ir kraujagyslių funkcijų gerinimui. Tradicinis augalinis 
vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagristos tik ilgalaikiu 
vartojimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 
Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems žmonėms rei-
kia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per 
dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinių šeimos augalams. 
Specialus įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduoja-
ma vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu varto-
jant šį vaistą ilgiau kaip 4 savaites simptomai išlieka, būtina 
pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros speci-
alistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 55 % (V/V) etanolio. 
Reklaminio teksto parengimo data: 2018-08-21.
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJŲ GERINIMUI.

SUKATŽOLIŲ TINKTŪRA 
VALENTIS, geriamieji lašai 
(tirpalas), 25 ml 105 €
TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS 
PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: sukatžolių tinktūra, 1 ml/
ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio 
indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas nervinės 
įtampos simptomams malšinti. Taip pat šis tradicinis augali-
nis vaistinis preparatas gali būti vartojamas nervinės kilmės 
širdies negalavimų simptomams palengvinti, pvz., smarkiam 
širdies plakimui, jeigu gydytojas yra patvirtinęs, kad nėra 
sunkios medicininės būklės. Vartojimo būdas ir dozavimas: 
vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. 
Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, reikia gerti 3–4 kartus per 
dieną prieš valgį po 30–50 lašų. Kontraindikacijos: jeigu 
yra padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, vaisto vartoti 
negalima. Negalima vartoti nėštumo laikotarpiu. Specialūs 
įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jau-
nesniems 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 nuo 64 iki 70 % (V/V) etanolio.
NERVINĖS KILMĖS ŠIRDIES NEGALAVIMŲ 
SIMPTOMAMS MALŠINTI.

105nuo

345nuo

OMEGA-3 PLIUS RESVERATROLIS, 
KOFERMENTAS Q10 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Eikozapentaeno rūgštis ir dokozaheksaeno rūgštis (EPR/DHR) pade-
da palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą 
suvartojant 250 mg EPR ir DHR. 
Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir energijos apykaitą.
Vitaminas B6 ir vitaminas B12 padeda palaikyti raudonųjų kraujo kūne-
lių susidarymą, normalią nervų sistemos veiklą bei normalią psichologinę 
funkciją.
Foliatai padeda palaikyti normalią kraujodarą, aminorūgščių sintezę, pa-
deda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Vitaminas D3 ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos 
veiklą.
Selenas ir vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pa-
žaidos.
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Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

384
549

-30%

-10%199nuo

299nuo
199nuo

249

NUO SKAUSMO IR 
KARŠČIAVIMO

APAP
APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių   199 € 
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės   349 € 
APAP, 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 
10 paketėlių   549 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indika-
cijos: vaistai skirti silpnam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir tempera-
tūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos 
tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 1–2 
tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 
mg“ granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 
mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip 
kas 4 valandos (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai 
į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vaistus 
vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai 
medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: 
prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos 
kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė 
anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakanka-
mumas, 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. Ne-
tinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepra-
eina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio 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 įvai-
rios 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. Kontraindika-
cijos: „Ibugard“ nevartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas vaisto 
sudedamosioms medžiagoms; yra pasireiškęs šalutinis poveikis, 
vartojant bet kurį nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU); jei yra 
neaiškių kraujodaros 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 nepakanka-
mumas; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: jeigu 
prasideda virškinamojo trakto kraujavimas arba išopėjimas, gydy-
mą ibuprofenu reikia nedelsiant nutraukti. Sergant vėjaraupiais 
reikia vengti vartoti ibuprofeno. Atsargiai skirti pacientams, kuriems 
praeityje yra buvę virškinamojo trakto ligų, buvusi hipertenzija arba 
širdies nepakankamumas, sutrikusi inkstų, kepenų funkcija, nusta-
tyta 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. Nevartoti pacientams, kuriems yra 
retas paveldimas fruktozės netoleravimas. Teksto paruošimo data 
2017 01 mėn.

SKAUSMUI MALŠINTI,  
TEMPERATŪRAI MAŽINTI

IBUPROM
IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių   199 €    
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių   349 € 
IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių   229 €   
IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių   379 €   
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. 
Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele 
dengtą tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima; „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams 
(kūno svoris 20–29 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiau-
sia paros dozė – 600 mg, vartojant per kelis kartus). 10–12 m. vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. 
po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 4 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg, vartojant per kelis kartus). 
Dozavimas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei 
būtina, rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (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 nepatarti-
na, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Teksto parengimo data 2021-08-10.
YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO. 

BEPANTHEN® EYE
MEDICINOS PRIEMONĖS
Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio 
hialuronato ir 2 % dekspantenolio. Bepanthen® Eye 
saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu. 
Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su 
mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba 
intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, to-
dėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą lai-
ką. 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 vienkarti-
niam 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

EFFERALGAN- SKAUSMO 
IR/AR KARŠČIAVIMO 
MAŽINIMUI

EFFERALGAN
EFFERALGAN, 500 mg, 16 šnypščiųjų tablečių 299 €
EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg, 20 šnypščiųjų tablečių 399 €
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 pa-
racetamolio, 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 indika-
cijos. 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, 
dekompensuotos aktyvios kepenų ligos. Žvakutės: viduriavimas, neseniai buvęs kraujavimas iš tiesiosios 
žarnos, uždegimas, padidėjęs jautrumas veikliajai, žemės riešutams, sojai arba bet kuriai pagalbinei me-
džiagai. 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 (alergiška) 
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. Efferalgan C ir Efferalgan 500 mg sudėtyje yra natrio benzoato, kuris gali sukelti geltą, natrio 
ir sorbitolio. Efferalgan geriamąjame tirpale, vaikams yra sacharozės ir propilenglikolio. Prieš šių vaistų var-
tojimą pasitarkite su vaistininku arba gydytoju. Teksto parengimo data: 2021.12.16. PM-LT-2021-12-3031

GERAI SVEIKATAI

AMEDIPLUS
Šildantis arklių balzamas, 250ml
Šaldantis arklių balzamas, 250ml
KOSMETIKA
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VAISTININKĖ: RYTINIS KAVOS PUODELIS –

NE VIENINTELIS BŪDAS PABUSTI 

Kiekvieno žmogaus fiziologiniai poreikiai yra 
skirtingi: ko pakanka vienam, kitam gali būti 
per mažai. Taip yra ir su miegu, kurio stygiumi 
skundžiasi daugelis. Vaistininkė pasakoja, kaip 
pasijusti žvaliam apsieinant be didelės kofeino 
dozės.

Dažniausiai jaunam ir vidutinio amžiaus žmogui 
rekomenduojama bent jau 7-8 val. poilsio, o vaikams 
– nuo 9 valandų, priklausomai nuo amžiaus. Jau nuo 
30-ies metų ima trumpėti gilaus miego fazė, todėl 
vyresnio amžiaus žmonėms atsikelti yra kur kas 
lengviau nei jaunesniems.

„Mūsų organizmas turi labai gerą atmintį, todėl 
tinkamai nepailsėjus, nuovargis kaupiasi ir organizmas 
stengiasi patenkinti miego poreikį. Dažnu atveju 
daugelis žmonių miego stygių bando kompensuoti 
stimuliuojančiais produktais, tokiais kaip kava arba 
greitu energijos šaltiniu – cukrumi. Tai trumpalaikės 
priemonės, dažniausiai duodančios 30 minučių 
efektą, bet išbalansuojančios mūsų organizmą“, – 
sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Raimonda 
Truncė.

Per daug kofeino slopina

Pasak vaistininkės, kofeinas stimuliuoja centrinę 
nervų sistemą, taip pakeldamas kraujospūdį bei 
padidindamas širdies plakimo dažnį, todėl gali sukelti 
galvos spaudimo pojūtį. Kad ir kaip atrodytų keista, 
itin didelis kavos kiekis, jos perdozavimas, pradeda 
veikti priešingai – atsiranda slopinimo jausmas. 

„Jei vis tiek neįsivaizduojate savo rytinės rutinos be 
kavos puodelio ir jos aromato, rinkitės kavos rūšį su 
nedideliu kiekiu vandens, pavyzdžiui, espreso. Vyrauja 
neteisinga nuomonė, kad espreso yra labai stipri kava 
– ji tik aromatinga dėl didelio eterinių aliejų kiekio, o 
kofeino joje mažai, nes kofeinas yra beskonė ir bekvapė 
medžiaga tirpi vandenyje, todėl kuo ilgesnis sąlytis su 
vandeniu, kuo ilgiau mes kavą geriame, tuo daugiau 
kofeino suvartojame. Dėl tos pačios priežasties geriau 
rinktis kavą iš aparato, nei plikyti puodelyje. Jei visgi 
plikote kavą puodelyje, rekomenduočiau jau paruoštą 
gėrimą persipilti, kad nebebūtų sąlyčio su kavos 
pupelėmis“, – pataria R. Truncė. 

Arbata ir stiklinė vandens

Kavą galima keisti arbatomis – juoda, žalia ar mačia. 
Tačiau jas taip pat būtina vartoti atsakingai, mat šiose 
arbatose irgi gausu kofeino, kurio dideli kiekiai veikia 
širdies, kraujagyslių bei nervų sistemą. 

„Rekomenduojama kofeino paros norma – iki 300 mg. 
Tai maždaug 3 puodeliai kavos. Tačiau reikia neužmiršti, 
kad kofeino yra įvairiuose saldžiuose gėrimuose, 
kepiniuose ir šokolade“, – vardija vaistininkė. 

Vienas iš jos patarimų – tik pabudus išgerti stiklinę 
vandens, geriausia kambario ar kūno temperatūros, 
nes organizmas per naktį ištrokšta ir reikia atstatyti 
skysčių balansą. Tuo pačiu suaktyvėja ir visos 
organizmo funkcijos.

Režimo korekcijos

„Jei jaučiatės nuolat pavargę ir neišsimiegoję, 
pirmiausiai derėtų peržvelgti režimą. Kad ir kaip banaliai 
tai skambėtų, režimas yra gero ir produktyvaus miego 
pagrindas. Labai svarbu pažinti savo organizmo ciklus, 
kada yra aktyvumo, o kada ramybės fazė. Pirmiausia 
reikėtų atsisakyti televizoriaus ir išmaniųjų įrenginių 
miegamajame, nes labai dažnai sau padarome 
meškos paslaugą, praradę laiko nuovoką praleidžiame 
ramybės fazę ir aktyvuojame organizmą“, – akcentuoja 
R. Truncė. 

Antras patarimas, anot jos, kasdien stengtis eiti 
miegoti tuo pat metu, įskaitant ir savaitgalius, nes taip 
įsijungia organizmo cikliškumas – organizmas tarsi 
užsiprogramuoja. Bandymas savaitgaliais atsigriebti 
taip pat trikdo miego režimą.

„Bandykite organizmą įvesti į režimą palaipsniui, kad 
nejaustumėte diskomforto ar staigių pokyčių. Kas 
keletą dienų ankstinkite atsigulimą pusvalandžiu, kol 
pasieksite ramybės laiką“, – aiškina vaistininkė. 
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ACONITUM
MAISTO PAPILDAI
AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

AXANOVA 
Priemonių „Axanova“ pagrindas – eteriniai aliejai, kurie veikia raminamai, gali padėti malšinti mau-
dimą ar skausmą. Atsižvelgiant į priemonės sudėtį, turi šildomąjį arba šaldomąjį poveikį, gali būti 
naudojami esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. Priemonių „Axanova“ 
veiksmingumas įrodytas moksliniais tyrimais. Pagaminta Šveicarijoje.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

RAUMENIMS IR 
SĄNARIAMS

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).

GINTARO RŪGŠTIS 
10 tablečių
MAISTO PAPILDAS 
Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 1 ta-
bletę 2 kartus per dieną valgant.
Gamintojas – Marbiofarm, Rusija.

GLIUKOZAMINAS PLIUS KOLAGENAS, 
CHONDROITINAS, MSM, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

KAULAMS IR 
SĄNARIAMS

B KOMPLEKSAS SU 
VITAMINU C, 
30 kapsulių 779 467 € -40 %
MAISTO PAPILDAS
Tiaminas, riboflavinas, vitaminai B6, B12, 
C, niacinas padeda palaikyti normalią nervų 
sistemos veiklą. Tiaminas, vitaminai B6, B12 ir 
niacinas padeda palaikyti normalią psichologi-
nę funkciją. Foliatai padeda mažinti pavargimo 
jausmą ir nuovargį. Pantoteno rūgštis padeda 
palaikyti normalią protinę veiklą, padeda palaikyti 
normalią steroidinių hormonų, vitamino D ir kai 
kurių neuromediatorių sintezę ir apykaitą. Vitami-
nas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 
pažaidos.

MAGNIS PLIUS B12 IR C 
21 paketėlis 1169 818 € -30 %
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
Žaliųjų citrinų skonio burnoje tirpstančios gra-
nulės.
Magnis, Vitaminas B12, Vitaminas C padeda 
palaikyti:
•  normalią energijos apykaitą,
•  normalią nervų sistemos veiklą bei psichologi-

nę funkciją, 
•  padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Magnis 
•  padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei 

normalią kaulų ir dantų būklę.

NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS, 
60 kapsulių 1709 1196 € -30 %
MAISTO PAPILDAS
Nakvišų ir agurklių aliejai – polinesočiųjų riebalų rūgščių šalti-
niai, juose ypač daug linoleno ir gama linoleno rūgščių bei kitų me-
džiagų, kurie ypač reikalingi moterims. Produkto sudėtyje esantis 
vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 
Nakvišų ir agurklių aliejai kartu su vitaminu E veikia kompleksiš-
kai bei sustiprina vienas kito poveikį. Šie aliejai išgaunami šaltojo 
spaudimo būdu, todėl išsaugomos jų vertingosios savybės.
Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.
MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!
PROVITAL, 30 tablečių 1529 917 € -40 %
MAISTO PAPILDAS
„Provital“ sudėtyje yra gulsčiųjų serenojų vaisių ekstrakto, papras-
tųjų moliūgų sėklų aliejaus, didžiųjų dilgėlių lapų miltelių, gulsčiųjų 
ragužių vaisių ekstrakto, vitaminų, vario, cinko, seleno, likopeno, 
aminorūgščių. Vitaminas E, varis ir selenas padeda apsaugoti 
ląsteles nuo oksidacines pažaidos.
Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną. Maisto papildas nėra 
maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
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Pagaminta klevų šalyje

Pagaminta klevų šalyje

JAMIESON geležis, 50 mg, 60 tablečių
Maisto papildas 

• Geležies maisto papildas gaminamas tik iš organinio geležies 
gliukonato, rečiau sukeliančio šalutinį poveikį. Gaminant ne-
naudojama neorganinės geležies – geležies sulfato, nes šios 
formos geležis turi šalutinių poveikių. 

• Specialios sudėties papildas leidžia reikalingas maistines me-
džiagas pasisavinti palaipsniui per 6–8 val., todėl sumažina 
šalutinį poveikį skrandyje ir žarnyne.

• Didelė dozė – net 50 mg geležies vienoje tabletėje!
• Pakuotės užtenka net dviem mėnesiams.
• Geležis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
• Pakuotės užtenka trims mėnesiams.
 

JAMIESON lecitinas, 1200 mg,
100 kapsulių
Maisto papildas 

• JAMIESON lecitinas išgautas iš natūralių sojų (ne genetiškai 
modifikuotų).

• Pakuotės užtenka pusantro mėnesio.
 

JAMIESON lakto-bifidobakterijų 
kompleksas, 60 tablečių
Maisto papildas 

•  Pieno rūgšties bakterijų ir bifidobakterijų kompleksas.
• Kramtomosios braškių skonio tabletės.
• Tinka ir vaikams nuo 3 metų amžiaus.
• Tik viena tabletė per dieną.
• Produktas sertifikuotas testavimo sistema TRU-ID® DNA.
 

JAMIESON LUTEIN-Z, 20 mg, 
45 kapsulės
Maisto papildas 

•  Produktas aprūpina antioksidantais, skirtais palaikyti optima-
lią akių sveikatą. 

•  Net 20 mg liuteino vienoje kapsulėje.
•  Sudėtyje papildomai yra 1000 mcg zeaksantino.
•  Liuteinas ir zeaksantinas yra išgauti iš didžiųjų serenčių žiedų.
•  Produktas sertifikuotas testavimo sistema TRU-ID® DNA.
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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.

OPTIC TOTAL, 30 tablečių 
OPTIC SENIOR, 30 tablečių  
OPTIC BIOLUTEINA 25, 30 tablečių
MAGNEZ+B6 OPTIMAL, 100 tablečių
IMMUNO POSITIVE, 30 tablečių 
MAISTO PAPILDAI

LEVEREN, PROPOLINK, RHINOSOL, VALERIANAE 
FORTE, OMEGA-3, MENOSTOP, GLUKOZIN, 
ERŠKĖTUOGIŲ SIRUPAS
MAISTO PAPILDAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

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

1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

KORVALOOL-P tirpalas, 
25 ml
MAISTO PAPILDAS
60-yje lašų (rekomenduojamame suvartoti 
per parą kiekyje) yra: izovalerijonorūgšties-
mentiloesterio – 183,60 mg, mentolio – 123 
mg, α-bromizovalerijono rūgšties etilo este-
rio – 112,5 mg, pipirinės mėtos aliejaus – 7,80 
mg, apynių aliejaus – 5,55 mg. RMV (referenci-
nė maistinė vertė) – nenustatyta.
Sudėtyje yra alkoholio – 55 %.

NERVŲ SISTEMAI

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

FONIX® EAR PAIN purškalas, 15 ml    
MEDICINOS PRIEMONĖ
Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:
- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas
„Fonix® Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių 
aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti.
Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gulsčiųjų serenojų eks-
traktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murėjų lapų aliejus, 
ceiloninių cinamonų lapų aliejus, vingrūnių ekstraktas, mėtų aliejus.
Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.
Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.
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VAZELINAS, 30 g
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
I KLASĖS MEDICINOS PRIETAISAS,  
PAGALBINĖ ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ.
Vartojimas: naudoti ant odos aplikacijų pavidalu.
Gamintojas – Altajvitaminy, Rusija.

SUPERČISTOTELO, 3 ml
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 suragėjęs 
odos sluoksnis pradeda atsisluoksniuoti ir nukrenta. Po ne mažiau kaip 3 dienų per-
traukos 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. 
Terapinės indikacijos. Lokalus odos ir lūpų pūslelinės gydy-
mas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems „Aciclovir 
Actavis“ 5 % kremo reikia tepti 5 kartus per parą, vidutiniškai kas 
4 valandas; naktį daroma pertrauka. Gydoma 4 paras. Jei per šį 
laikotarpį nepasveikstama, gydymą reikia tęsti dar 6 paras. Jei 
pažeidimas neišnyksta ir po 10 parų, rekomenduojama kreiptis 
į gydytoją. „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo nerekomenduojama 
vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Vartoti ant odos. 
Kontraindikacijos: „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo negalima skirti 
pacientams, kurie yra jautrūs aciklovirui, valaciklovirui, propilen-
glikoliui ar bet kuriai „Aciclovir Actavis“ 5 % kremo pagalbinei 
medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. „Aciclo-
vir Actavis“ 5 % kremu nerekomenduojama tepti gleivinės, pvz., 
burnos, akių ar lyties organų, nes galimas sudirginimas. Būtina 
laikytis atsargumo priemonių ir saugoti akis, kad į jas nepatektų 
kremo. Jeigu jūsų imunitetas labai susilpnėjęs, (t. y. jūsų organiz-
mo 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.

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 60g, 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.

Pasiūlymai galioja 2022 01 01 – 2022 01 31.
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. 

ABC VIT VITAMINAS D-3, 
100µg, 60 kapsulių 
ABC VIT VITAMINAS D-3, 
50µg, 60 kapsulių 
MAISTO PAPILDAI
Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų, 
dantų ir raumenų būklę, kalcio ir fosforo absor-
bciją ir (arba) įsisavinimą, normalią imuninės 
sistemos veiklą.

VITAMINAS A (ABC VIT), 
60 kapsulių    
VITAMINAS A (ABC VIT) 
lašai, 10 ml 
VITAMINAS A IR E, 60 
kapsulių
VITAMINAS E (ABC VIT) 
lašai, 10 ml
VITAMINAS E (ABC VIT), 
60 kapsulių
MAISTO PAPILDAI
Vitaminas A padeda palaikyti normalią odos bū-
klę, išsaugoti normalų regėjimą, palaikyti norma-
lią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas E padeda 
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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SENI 
SENI sauskelnės ir sauskelnės kelnaitės – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema.
SENI apsauginiai paklotai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę.
SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapus, maitina ir apsaugo odą nuo dirgiklių.
*Sauskelnėms negalioja nuolaida su kompensuojamų vaistų pasu.
PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

PRIEMONĖS SLAUGAI

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

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

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

COREGA
Reguliariai naudojant valomąsias tabletes „Co-
rega“, dantų protezai visada bus švarūs. Tinka 
pilniems ir daliniams dantų protezams.
- Sunaikina 99,9 % blogą kvapą sukeliančių 
bakterijų.
- Padeda pašalinti apnašas ir giliai įsigėrusias 
dėmes.
- Suteikia dantų protezams gaivų mėtų kvapą.
- Veikia per 3 minutes.
Fiksuojamieji kremai „Corega“ patikimai veikia 
iki 12 valandų ir neleidžia maisto likučiams 
įstrigti po protezais. CHLT/CHPLD/0009/16; 
2018/10
VALGYK, JUOKIS IR GYVENK!
*Akcija taikoma geltona etikete pažy-
mėtoms prekėms

PROTEZŲ PRIEŽIŪRAI

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 pre-
kėms.

INTYMIAI HIGIENAI

LISTERINE 
BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
Burnos skalavimo skysčiai „Listerine“ veiksmingai naikina apnašas, apsaugo nuo dantenų uždegimo 
ir palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekdamas vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti, skystis su-
naikina iki 99 % kenksmingų bakterijų.
SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO – NAUDOK IR „LISTERINE“.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

JORDAN
Kiekvienas mūsų turime unikalius dantis, naudojame individualią jų valymo techniką, be to, mums patinka skir-
tingos 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.
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1+1Perkant pakuotę – 
antra tokia pati 
DOVANŲ!

349nuo

IBUSTAR 20 MG/ML geriamoji suspensija vaikams, 100ml 349 €
IBUSTAR 40 MG/ML geriamoji suspensija vaikams, 100ml 549 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg ibuprofeno. Viename geriamosios suspensijos ml yra 40 mg ibuprofeno. 
Indikacijos: Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo 
uždegimo, NVNU), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis (antipiretikas). Ibustar vartojamas trumpalaikiam 
simptominiam gydymui: karščiavimo mažinimui; silpno ar vidutinio stiprumo skausmo malšinimui. Ibustar 20mg/ml 
geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/
ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems. 
Vartojimo būdas. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti 
ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, reikia pasitarti su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką reikia stipriai 
supurtyti. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu praeityje 
buvo alerginių reakcijų vartojant acetilsalicilo rūgštį ar NVNU, pvz., bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas; 
jeigu buvo odos reakcijų (pvz.: paraudimas, paburkimas, dilgėlinė ar kiti panašūs reiškiniai); jeigu yra neaiškių kraujodaros 
sutrikimų; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa (pepsinė opa) arba kraujavimas (du ar 
daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo epizodų); jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, 
susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų 
arba kepenų funkcijos nepakankamumas; jeigu nustatytas sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių (dėl 
vėmimo, viduriavimo ar dėl nepakankamo skysčių vartojimo); jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai 
ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali 
sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti 
vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 (ciklooksigenazės-2 selektyviuosius) inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda 
skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet 
koks neįprastas simptomas pilve. Paste- bėjus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės pažeidimo ar kitų padidėjusio jautrumo 
reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar. LT-Ibu-11-2020-V1 
pharma Reklama paruošta 2020 m. Gruodžio mėn.
GREIT IR VĖL KARALIUS!

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

-20%

-30%

-30%

TEDIS SU EŽIUOLE 
100 miško uogų skonio tablečių 1479 1035 € 
TEDIS SU EŽIUOLE 
30 miško uogų skonio tablečių  959 671 €
MAISTO PAPILDAS
TEDIS SU EŽIUOLE papildo vaiko organizmą vitaminais ir mikroele-
mentais. Sudėtyje yra ežiuolių, liucernų, guobų, spanguolių ekstraktų 
ir vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos vei-
klą. TEDIS SU EŽIUOLE kramtomosios tabletės yra vaikų mėgstamos 
meškiukų formos.

FOLIO RŪGŠTIS
Folio rūgštis, 400 mcg, 30 tablečių 
Folio rūgštis, 400 mcg, 270 tablečių

MAISTO PAPILDAI
Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: po 1 tabletę 
per parą.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

MARSIEČIAI® 
MAISTO PAPILDAI
„Marsiečiai® Guminukai su ežiuole“ – skanūs guminukai vaikams. Sudėtyje yra rausvažiedžių 
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

JAMIESON MULTI FOR KIDS, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
• Tai vitaminų ir mineralų kompleksas vaikams.
• Sudėtyje yra ne tik vitaminų, bet ir mineralų: kalcio, vario, jodo, geležies.
• Pagaminta iš koncentruotų vaisių bei daržovių sulčių: pomidorų, morkų, apelsinų, 
spanguolių ir citrusinių vaisių.
• Keturių gardžių vaisinių skonių: vyšnių, apelsinų, citrinų ir aviečių.
• Tabletės smagių gyvūnų formų: liūto, dramblio, begemoto ir beždžionės.
• Galima vartoti nuo 4 metų.
• Pakuotės užtenka net 2 mėnesiams!

AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI
AMEDIPLUS nėštumo testas, juostelė, 1 vnt. 105 084 €  -20 %  
AMEDIPLUS nėštumo testas, kasetė, 1 vnt.  195 146 € -25 % 
AMEDIPLUS nėštumo testas, ypač ankstyvas/srovinis, 1 vnt. 599 389 €  -35 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, srovinis, 1 vnt. 399 279 €  -30 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, Ovuliacijos, 1 vnt. 195 137 €  -30 %  
MEDICINOS PRIEMONĖS
Moteriai pastojus jos organizmas ima gaminti specifinį hormoną „žmogaus chorioninį gonado tropiną“ 
(ŽCG) tai yra glikoproteininis hormonas išskiriamas iškart po apvaisinimo besivystančios placentos. Nėš-
tumo testas Amediplus yra skirtas nustatyti ŽCG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagnozę 
nustato gydytojas. Testo  tikslumas 99%, jautrumas 99%.
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DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS 
D & E, 30 kapsulių
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 (dokozaheksaeno rūgštis) pade-

da palaikyti normalią širdies veiklą; 
• DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų 

regėjimą;
• vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią 

kaulų, raumenų, dantų būklę;
• vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.




