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Gastroval Hepar Formula – geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažaidos, kepenų 
ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas. 

GASTROVAL –  SUPRANTA, KO REIKIA.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio 
kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. 
Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau 
nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: silimarinas 
gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės 
koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncen-
tracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.
NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

GASTROVAL 
HEPAR FORMULA
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

HJERTEMAGNYL
150 mg, 30 plėvele dengtų tablečių  299 €
150 mg, 90 plėvele dengtų tablečių 499 €
75 mg, 100 plėvele dengtų tablečių 399 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

LIVOSIL
140 mg, 30 kapsulių   474 €
140 mg, 60 kapsulių   799 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

IBUMETIN®

200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių   149 €
400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių   199 €
400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių   399 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto mens-
truacijų, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. paaugliams įprasta paros dozė yra 1 – 2 tabletė(s) IBUMETIN 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN 400 
mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tabletę reikia užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo 
rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligonis anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozine edema, dilgėline, rinitu 
ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinamojo trakto ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, 
širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 nėštumo mėnesių ar žindymo laikotarpis. Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. Specialūs įspėjimai: 
specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, yra buvę virškinimo trakto pažeidimų,  sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, jei 
vartojama kitų NVNU ar vaistinių preparatų, galinčių padidinti skrandžio opos susidarymo arba kraujavimo pavojų, diuretikų ar nefrotoksinį poveikį turinčių vaistinių preparatų sergama cukriniu 
diabetu, raudonąja vilklige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, periferinių arterijų liga, galvos smegenų kraujagyslių liga, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių 
infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Negalima 
vartoti, jei nustatytas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. LT-IBUM-2200001 Teksto parengimo data: 2022-04-14

Veiklioji medžiaga: 1 tabletėje yra 75mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. Indikacijos: trombozės profi laktika, sergant išemine širdies liga, po 
miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną, 
užsigeriant stikline vandens; įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75 – 150 mg  vieną kartą per parą. Specialūs įspėjimai ir atsargumo 
priemonės: atsargiai vartoti, jei pacientas serga astma, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stokai 
sutrikusiai kepenų ar inkstų veiklai, likus 10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos 
kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos, esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai 
pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, 
ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėjo oksalatų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, 
žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. Teksto parengimo data: 2022-04-07. LT-HJERT-2200001

AMBIO CINKAS, 
45 tabletės

MAISTO PAPILDAS

AMBIO PATIRIANTIEMS 
ĮTAMPĄ,
15 kramtomųjų tablečių
MAISTO PAPILDAS

AMBIO PATIRIANTIEMS 
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SKAUSMUI IR KARŠČIAVIMUI MALŠINTI 

AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVARGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGVINIMAS

UPSARIN C 330 mg/200 mg, 20 šnypščiųjų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veikliosios medžiagos stiprumas: 330 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. Indikacijos: silpno arba 
vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir 16 m. bei vyresniems pa-
augliams – po 1–2 šnypščiąsias tabletes, ne dažniau kaip kas 4 val., ne daugiau kaip 9 tabletės per parą. Senyviems pacientams – po 1–2 šnypščiąsias 
tabletes, bet ne daugiau kaip 6 tabletės per parą. Vartoti per burną. Prieš vartojimą ištirpinti tabletę stiklinėje vandens. Kontraindikacijos: paskutiniai 
4 nėštumo mėnesiai (< 100 mg/parą), vaikai ir paaugliai iki 16 m. (ypač mažinti karščiavimui ir virusinėms ligoms gydyti), padidėjęs jautrumas bent 
vienai sudedamajai medžiagai, sergant ūmine skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, esant inkstų, kepenų, širdies nepakankamumui ir kt. Net vartojant 
mažiausiomis dozėmis, acetilsalicilo rūgštis didina kraujavimo pavojų, todėl negalima vartoti sergant hemofilija, hemochromatoze, su antikoaguliantais, 
jei sirgote opa, esant G6FD trūkumui. Esant akmenims inkstuose, nevartoti > 1 g vitamino C per parą. Didelės acetilsalicilo rūgšties dozės, jei vartojama 
daugiau kaip 20 mg metotreksato per savaitę. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai jei sutrikusi inkstų, kepenų arba širdies veikla, ilgai skaudą galvą net 
ilgai vartojant vaistus nuo skausmo, sergant astma, ar jei yra dilgėlinis bėrimas, susijęs su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo arba acetilsalicilo rūgštimi. 
Atsargiai vartoti esant gausioms menstruacijoms, sergant podagra, sergant ar sirgus šlapimo takų akmenlige, ilgai vartojant kitus vaistus nuo skausmo, 
senyvo amžiaus žmonėms, esant mažam kūno svoriui, 330 mg tabletės netinka vaikams, sveriantiems mažiau nei 20 kg. Reklamos teksto parengimo data 
2022-04-28. PM-LT-2022-4-1630. 

OCULOHEEL, 3 paketėliai, kurių kiekviename yra 5 vienadozės talpyklės. 
AKIŲ LAŠAI (TIRPALAS). 
HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS.
Vienoje talpyklėje (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: Euphrasia D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Pilocarpus D5 110,7 mg, Echinacea D5 110,7 mg. Terapinės indikacijos. 
Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akyse pojūčio, pervargimo, jautrumo šviesai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir 
vartojimo būdas. Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir „Oculoheel“ akių 
lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuolių (Echinacea), prieš skiriant jo ilgesniam kaip 8 savaičių laikotarpiui, 
rekomenduojamas individualus įvertinimas. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astrinių (graižažiedžių) šeimos 
augalams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pagalbinės medžiagos. Fosfatiniai buferiai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato vienadozėje talpyklėje yra 2,81 mg 
fosfatų, tai atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuolės (Echinacea), prieš skiriant jo pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., 
progresuojančių sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficito, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės 
turinį galima vartoti tik vieną kartą, t. y. kartą įlašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklę reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudotą talpyklę reikia išmesti, net 
jeigu joje yra vaistinio preparato likučių. Registruotojas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Reklamos teksto parengimo 
data 2022-03-15.

JOX 85/1 mg/ml burnos gleivinės,
gerklų ir ryklės purškalas (tirpalas), 30 ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 85 mg joduoto povidono ir 1 mg alantoino. Indikacijos: Papildomas lokalus lengvų burnos ir ryklės infek-
cinių ligų faringito, stomatito, gingivito gydymas; papildomas bakterijų sukelto tonzilito gydymas kartu su antibiotikais; burnos ertmės infekcijos profilaktika 
ligoniams, kuriems atliekamos burnos ar ryklės operacijos. Jox purškalo gali vartoti suaugusieji ir vyresni kaip 8 metų vaikai. Dozavimas ir vartojimo metodas: 
Suaugusiems ir vyresniems kaip 8 metų vaikams įprastinė dozė - purkšti 2 4 kartus per parą, bet jeigu būtina, galima vartoti ir dažniau (kas 4 valandas), purkšti 
ne daugiau kaip 3 kartus į dešinę ir kairę burnos ertmės puses, bet ne daugiau kaip 6 kartus per parą. Pertrauka tarp atskirų įpurškimų turi būti ne mažesnė 
kaip 4 valandos. Vaistinio preparato negalima įkvėpti ar nuryti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; inkstų 
funkcijos sutrikimas; dekompensuotas širdies nepakankamumas; nėštumo ir žindymo laikotarpis; 2 sav. prieš planuojamą tyrimą arba gydymą radioaktyviuoju 
jodu ir 2 sav. po to; nuolat vartoti ligoniams, kuriems diagnozuotas skydliaukės funkcijos sutrikimas; nuolat vartoti ligoniams, kurie kartu vartoja ličio vaistinių 
preparatų; jaunesniems kaip 8 metų vaikams (dėl farmacinės formos). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Jeigu Jox atsitiktinai patenka į akis, jas 
reikia gerai nuplauti vandeniu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, Jox purškalą reikia vartoti atsargiai. Šiems pacientams preparatas gali sukelti kepenų 
transaminazių kiekio padidėjimą. Ligoniams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, Jox vartoti draudžiama. Vaistinio preparato vartoti ilgiau kaip 7 dienas negalima. 
Jeigu pasireiškia jautrumas arba nuolatinis lokalus dirginimas, vaistinio preparato vartojimą reikia nutraukti. Sergant laringitu, vaistinio preparato galima vartoti 
tik būtinu atveju. Teksto peržiūros data. 2021-03-31 OTC-LT-00023
JOX – VIENINTELIS TOKS!

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 pre-
paratą reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data 2021-01-29. Reklamos 
teksto parengimo data 2021-03-18.  2203_ SB_Tavegyl_V01_LT  

NIZORAL
NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml 899 €
NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 100 ml 1299 €
Ketokonazolas 
AKIŲ LAŠAI (TIRPALAS). 
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga,stiprumas: ketokonazolas, 20 mg/g. Indikacijos: vartojamas infekcinėms odos ligoms, kurias sukėle grybeliai, gydyti: sėleniniam galvos odos pleiskanojimui (Pityriasis 
capitis); seborėjiniam dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei dedervinei (Pityriasis versicolor)  (ant liemens esančios mažos rudos 
ar baltos spalvos, nelygiais kraštais dėmės); tinka Pityriasis capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai. Vartojimo būdas ir dozavimas: skirtas vartoti paaugliams ir suaugusiesiems. Pažeistą 
odą reikia sudrėkinti Nizoral“ šampūnu ir palaikyti 3-5 min., kad įsigertų. Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu dažnis priklauso nuo grybelilų rūšies 
ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai. Kontraindikacijos: šampūno vartoti negalima: jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Nizoral. Reikia saugotis, kad Nizoral, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu taip 
atsitinka, jas reikia praplauti vandeniu. Reklamos teksto parengimo data: 2022 balandžio mėn. 2204_SB_Nizoral_V01_LT

MICROLIFE
Kraujospūdžio matuokliai
BP W1 Basic automatinis riešinis    
BPA1 Easy  
BPB2 BASIC    
BPB3 Comfort PC   
BPB6 Connect 
BPA7 Touch BT 

MICROLIFE inovatyvios technologijos:
PAD – aritmijų nustatymo technologija,
MAM – vidurkio technologija,
AFIB – prieširdžių virpėjimo aptikimo funkcija,
AFIB – technologija insulto prevencijai.
Inhaliatorius NEB 200
Inhaliatorius NEB PRO   
Insulto prevencija su itin jautria prieširdžių virpėjimą aptinkan-
čia technologija.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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NUO RĖMENS

DICLAC  
DICLAC, 5 % gelis, 100 g
Nereceptinis vaistinis preparatas.  Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g Diclac 5% gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: vaistas naudo-
jamas iš išorės lokaliam skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: ant pažeistos vietos reikia tepti 2 kartus 
per parą ploną Diclac 5 % gelio sluoksnį. Kontraindikacijos: vaisto naudoti negalima esant jautrumui diklofenakui ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, 
jei pavartojus kitų vaistų nuo skausmo buvo pasireiškęs astmos priepuolis, netikėtas nosies gleivinės paburkimas ar odos reakcija (dilgėlinė). Vaisto negalima 
naudoti jaunesniems kaip 14 m. vaikams bei 3 paskutinius nėštumo mėnesius. Specialūs įspėjimai: šiuo vaistu negalima tepti burnos. Draudžiama vaisto nuryti.
„Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2102103907. Reklamos teksto patvirtinimo data: 2021 02 10.
STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!

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 pateki-
mas 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. Nu-
traukite „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 gydyto-
jas 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!

LINEX®

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

SKAUSMUI IR (ARBA) KARŠČIAVIMUI MAŽINTI 

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 499 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos ir stiprumas: vienoje „Efferalgan“ žvakutėje yra 80 arba 150 mg paracetamolio; vienoje „Efferalgan C“ šnypščiojoje tabletėje yra 330 mg paracetamolio 
ir 200 mg askorbo rūgšties; vienoje „Efferalgan“ šnypščiojoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio; 1 ml „Efferalgan“ geriamojo tirpalo vaikams yra 30 mg paracetamolio. 
Terapinės indikacijos: trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas: geriamasis tirpalas: tinka tik 
4–32 kg svorio (t. y. maždaug 1 mėn.–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 mėn. iki < 24 mėn. – 80 mg žvakutės kas 6 
val.; nuo 24 mėn. iki < 3 metų – 150 mg žvakutės kas 6 val.; „Efferalgan“, „Efferalgan C“ 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 per 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 medžiagai, žemės riešutams, sojoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. „Efferalgan C“: inkstų akmenys. Specialūs įspėjimai ir 
atsargumo priemonės: 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 požymių. Žvakutės: vaistinio preparato sudėtyje yra lecitino (išgauto iš sojų 
aliejaus). Jei esate alergiškas (-a) žemės riešutams arba sojoms, Jums šio vaistinio preparato vartoti negalima. „Efferalgan C“: sveriate < 50 kg. Nevartokite kartu jokio kito vais-
to, kurio sudėtyje yra paracetamolio, NVNU, acetilsalicilo r., atsargiai vartoti su flukloksacilinu. „Efferalgan C“ ir „Efferalgan“ šnypščiųjų tablečių sudėtyje yra natrio benzoato, 
kuris gali sukelti geltą, natrio ir sorbitolio. „Efferalgan“ geriamajame tirpale vaikams yra sacharozės ir propilenglikolio. Prieš šių vaistų vartojimą pasitarkite su vaistininku arba 
gydytoju. Reklamos teksto parengimo data 2022-03-16. PM-LT-2022-3-780.

MINOXIDIL INTELI 2 %
MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalas 60 ml 2399 € 
MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas 60 ml  2699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. MINOXIDIL INTELI veiklioji medžiaga minoksidilis. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas vartojamas gydyti vidutinio stipru-
mo vyrų nuplikimą, susijusį su hormonais. Gydymas šiuo tirpalu rekomenduojamas pacientams po nesėkmingo 4 mėnesių gydymo MINOXIDIL INTELI 2 % odos 
tirpalu. KAIP VARTOTI MINOXIDIL INTELI: MINOXIDIL INTELI 2 % ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Dozavimas: 
MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalo ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalo reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 purškiklio paspaudimų) kas 12 valandų. 
Nesvarbu, koks alopecijos plotas, rekomenduojama dienos dozė visada tokia pati. Maksimali  dienos dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). Kontraindikacijos: Pa-
didėjęs jautrumas minoksidiliui arba bet kuriai pagalbinei MINOXIDIL INTELI medžiagai. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, MINOXIDIL INTELI 
5 % moterims vartoti negalima. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą draudžiama vartoti jaunesniems kaip 18 ir vyresniems kaip 65 metų asmenims. Specialūs 
įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pacientams su galvos odos dermatoze preparatas gali rezorbuotis po oda. Prieš pradedant vartoti MINOXIDIL INTELI 5 % 
reikėtų pasitikrinti sveikatą. Dėl preparate esančio propilenglikolio poveikio gali atsirasti sudirginimas ir kontaktinis dermatitas. Pacientams, kurie sirgo širdies 
ir kraujagyslių ligomis, MINOXIDIL INTELI reikia vartoti ypač atsargiai dėl galimo sisteminio preparato poveikio. Vartojant MINOXIDIL INTELI reikia saugotis, kad 
preparato nepatektų į akis. Jei preparato atsitiktinai patenka ant jautrių vietų, reikia kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu. Teksto peržiūros data: 2021 05 20.
MINOXIDIL INTELI ... IR PLAUKAI SUGRĮŽTA...

VYRŲ IR MOTERŲ PLAUKŲ SLINKIMO GYDYMUI

TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.  Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas. 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidrochlorido. Indikacijos: Odos in-
fekcija, sukelta dermatofitų, tokių kaip Trichophyton, Microsporum canis ir Epidermophyton floccosum; mieliagrybių, daugiausia Candida genties; 
įvairiaspalvė dedervinė, sukelta Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). Vartojimo būdas ir dozavimas: Suaugę ir paaugliai (>12 metų amžiaus): 
pėdos grybelis: 1 k. per parą savaitę laiko; blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 k. per parą savaitę laiko; odos kandidozė: 1 k. per parą 1-2 savaites; 
įvairiaspalvė dedervinė: 1-2 k. per parą 2 savaites. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas gali būti tepamas 1-2 k. per parą. Oda turi būti sausa ir švari. 
Kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra raukšlėse (po krūtimi, tarpupirščiuose, 
sėdmenų raukšlėje arba kirkšnyje), po kremo užtepimo odą galima uždengti steriliu marlės gabalėliu, ypatingai naktį. Simptomų palengvėjimas dažniau-
siai atsiranda per kelias paras. Nereguliarus vaisto vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nestebima 
pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams, 
nes duomenų apie saugumą nepakanka. Kontraindikacijos:  Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: 
Terbinafin-ratiopharm 10mg/g kremas yra skirtas tik išoriniam vartojimui. Sąlyčio su akimis turi būti vengiama. Gali atsirasti akių dirginimo požymių. 
Įvykus atsitiktiniam sąlyčiui su akimis, gerai išplaukite jas tekančiu vandeniu. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Sudėtyje esantys cetostearilo alkoholis ir cetilo alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti 
alerginių reakcijų ir nesunkų vietinį sudirginimą. Teksto peržiūros data:  2020-12-15.
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KELOTAN® GELIS, 15 g
MEDICINOS PRIEMONĖ
Vietiškai naudojamas skaidrus silikoninis gelis, skirtas gydyti senus ir naujus randus, susiformavusius po:
– operacijų;
– traumų;
– nudegimų; 
– žaizdų.
Tinka gydyti ir vaikų odos randus, susidariusius po vėjaraupių.
KELOTAN® gelis:
– išdžiūva per kelias minutes;
– yra nematomas, orui laidus ir atsparus vandeniui;
– taupus – pakuotės (15 g) užtenka 90 dienų 12–17 cm randui gydyti.
Tepti 2 kartus per dieną ploną gelio sluoksnį. Kai gelis išdžiūva, esant poreikiui, galima naudoti kosmetiką.

RANDŲ PRIEŽIŪRAI

OMEPRAZOLE INTELI
20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Omeprazole Inteli sudėtyje yra aktyvios medžiagos omeprazolo. Omeprazole Inteli mažina rūgšties kiekį Jūsų 
skrandyje. Vaistas vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui. Omeprazole Inteli 
vartoti negalima jeigu Jūs esate alergiškas omeprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (nurodyta informaciniame lapelyje); jeigu Jūs 
esate alergiškas kitiems vaistams, priklausantiems protonų siurblio inhibitorių grupei (pvz., pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui); 
jeigu Jūs vartojate vaisto, kurio sudėtyje yra nelfinaviro (vartojamo nuo ŽIV infekcijos). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba 
vaistininku, prieš pradėdami vartoti Omeprazole Inteli. Ypač jei vartojate informaciniame lapelyje išvardytų vaistų. Nėštumas ir žindymo laikotarpis. Prieš 
vartodama Omeprazole Inteli, pasakykite savo gydytojui, jog esate nėščia ar ketinate pastoti. Tokiu atveju gydytojas nuspręs, ar šiuo laiku Jums galima 
vartoti Omeprazole Inteli. Kaip vartoti Omeprazole Inteli. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją 
arba vaistininką. Rekomenduojama dozė yra viena 20 mg kapsulė vieną kartą per parą kol išnyksta simptomai, bet ne ilgiau kaip 14 parų. Kad sumažėtų 
simptomai, gali tekti kapsulių vartoti 2–3 paras iš eilės. Jei po 14 parų laikotarpio simptomai neišnyksta, kreipkitės į savo gydytoją. Galimas šalutinis 
poveikis. Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nedelsdami nutraukite Omeprazole Inteli vartojimą ir 
kreipkitės į gydytoją, jeigu pastebite kurį nors iš šio reto, bet sunkaus šalutinio poveikio atvejų: staiga prasidėjo švokštimas, lūpų, liežuvio, gerklų ar kūno 
tinimas, išbėrimas, alpimas ar sutriko rijimas (sunki alerginė reakcija); paraudo, tapo pūslėta ir lupasi oda. Taip pat gali atsirasti lūpų, akių, burnos ertmės, 
nosies, lytinių organų pūslėtumas ar kraujavimas (tai gali būti Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epidermolizė); pagelto oda, patamsėjo šlapimas ir 
atsirado nuovargis (šie simptomai gali rodyti sutrikusią kepenų funkciją). Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2021-03-22.

NUO RĖMENS

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 ete-
rinio 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 preparato 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 nesteroidiniams 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 pasireiš-
kia 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!

HESIO
HESIO 500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 799 €
HESIO 500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 1499 €
HESIO 500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių 2699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų, 
apskaičiuotų pagal hesperidiną). Terapinės indikacijos. Hesio skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų 
patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje) 
lengvinti. Dozavimas ir vartojimo metodas. Lėtinis venų nepakankamumas. Rekomenduojama dozė suaugusiems yra dvi tabletės per parą 2 mėnesius: 
viena tabletė vidudienį ir viena tabletė vakare, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Jeigu po 6 savaičių Hesio 
vartojimo lėtinio venų nepakankamumo gydymui simptomai nepalengvėjo arba pasunkėjo, pasitarkite su gydytoju. Hemorojaus paūmėjimas. Pirmas 4 
gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės du kartus per parą (6 tabletės per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletės du kartus per parą 
(4 tabletės). Tabletes vartokite valgio metu. Jeigu vartojate Hesio paūmėjusio hemorojaus gydymui ir po 7 dienų simptomai nepalengvėja arba pasunkėja, 
pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Kontraindikacijos. Hesio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio 
vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vaikams ir paaugliams Hesio vartoti nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo 
data: 2022 m. gegužės mėn ID 19430 

VENOMS

SKAUSMUI MALŠINTI

MIALDEX 25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Mialdex yra vaistas skausmui malšinti, priklausantis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei 
(NVNU). Mialdex veiklioji medžiaga yra deksketoprofenas (deksketoprofeno trometamolio pavidalu). Mialdex vartojamas lengvo ir vidu-
tinio stiprumo raumenų skausmui, skausmingų mėnesinių, dantų skausmui malšinti. Vartojimas: visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip 
nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Įprastinė vaisto dozė yra pusė tabletės (12,5 
mg) kas 4–6 valandas arba 1 tabletė (25 mg) kas 8 valandos, bet ne daugiau kaip 3 tabletes per parą (75 mg). Kontraindikacijos: jeigu 
yra alergija (padidėjęs jautrumas) deksketoprofeno trometamoliui arba bet kuriai pagalbinei Mialdex medžiagai. Įspėjimai: jeigu sergate 
arba sirgote inkstų, kepenų ar širdies ligomis, širdies nepakankamumu, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; jeigu sergate siste-
mine raudonąja vilklige ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis; jeigu sergate arba sirgote virškinimo trakto ligomis pasikonsultuokite 
su gydytoju. Galimas šalutinis poveikis: šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 
Reklamos teksto parengimo data: 2021-07-13

MEZYM 10 000V, MEZYM 20 000V. Nereceptinis vaistas. MEZYM 10 000 V, MEZYM 20 000 V skrandyje neirios tabletės. Indikacijos: Mezym vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. 
Kontraindikacijos: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai 
ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Sudėtis: vienoje Mezym 10 000 V skrandyje neirioje tabletėje yra 80,00 mg–111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10 000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetus 
pagal Europos farmakopėją. Vienoje MEZYM 20000 V skrandyje neirioje tabletėje yra 160,00 – 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 
proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM 10 000 V dozavimas ir vartojimo būdas: optimali dozė nustatoma individualiai. Dažniausiai valgio metu išgeriamos 2–4 tabletės. Mezym 20 000 V rekomenduojama dozė yra: 1-2 tabletės vienam 
valgymui. Sergantiesiems cistine fibroze, dozė neturi viršyti fermento kiekio, kuris reikalingas suvalgytame maiste esančio riebalų kiekio suvirškinimui. Vaisto dozė gali būti didinama tik gydytojui prižiūrint. Dienos dozė (15 000–20 000 lipazės vienetų kūno 
svorio kilogramui) neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi nustatyti gydytojas. Tabletės praryjamos nesukramčius ir užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Šio vaisto sudėtyje yra fermentų, kuriems atsipalaidavus burnos ertmėje (tabletę sukramčius), gali būti 
pažeista burnos gleivinė (pvz., atsirasti opos). Specialūs įspėjimai: cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo 
galimybę. Mezym sudėtyje yra laktozės.  Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym 10 000 V sudėtyje yra dažiklio azorubino (E 122), kuris gali sukelti alergines reakcijas. 
kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. 
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais,  nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt      
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“,J. Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163 Tel. +370 5 269 19 47                                                                                                  
Reklama paruošta 2020 m. sausio  mėn.    LT_Mez_02_2020_V1

Vartojamas tuomet, kai kasa gamina bei išskiria nepakankamai virškinimo fermentų ir 
tai sukelia virškinimo sutrikimų.

MEZYM –  GERESNIAM VIRŠKINIMUI.

PADEDA

SUVIRŠKINTI

MAISTĄ!

KITApakuotė

NUO 999
€ NUO 799

€

NICORETTE 
Nicorette coolmint 1 mg/išpurškime burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 
150 išpurškimų 1999 €
Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis pleistras,
7 transderminiai pleistrai 1999 €
Nicorette freshfruit 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 999 €
Nicorette freshmint 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 999 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (rezinato pavidalu); viename pleistre yra 15,75 mg (23,62 mg; 39,37 mg) nikotino; kiekviename išpurškime 
(0,07 ml tirpalo) yra 1 mg nikotino. 1 ml tirpalo yra 13,6 mg nikotino. Indikacijos: vaistinė kramtomoji guma, transderminiai pleistrai: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant 
nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus - mesti rūkyti; purškalas: priklausomybės nuo tabako gydymas, sumažinant potraukį nikotinui 
ir palengvinant nutraukimo simptomus, kurie atsiranda metant rūkyti staiga ar palaipsniui. Tikslas yra visam laikui nutraukti tabako vartojimą. nicorette coolmint geriausia vartoti kartu 
su elgesio palaikymo programa. Vartojimo būdas ir dozavimas: paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant 
odos ryte, o vakare jį nuimti. Purškalo reikia įsipurkšti 1–2 vaisto dozes tuo laiku, kai paprastai rūkoma, arba jeigu jaučiamas poreikis rūkyti. Galima vartoti iki 4 įpurškimų per valandą. 
Negalima purkšti daugiau kaip 2 išpurškimus iš karto, per 24 valandas neviršyti 64 įpurškimų (4 purškimai per valandą, 16 valandų periode). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas 
nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Purškalo negalima vartoti jaunesniems kaip 18 m. pacientams, nerūkantiems pacientams. 
Specialūs įspėjimai: prieš vartodami nicorette, pasitarkite su gydytoju, jeigu turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies 
aritmijomis, yra nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. 
Galima rizika ir laukiama gydymo nauda turi būti apsvarstyta gydytojo, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertiroze, 
virškinimo trakto ligomis. Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, neklijuokite nicorette pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti 
prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali prilipti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų ir purškalo sudėtyje yra butilhidroksito-
lueno, kuris gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti vidurius. Reklamos 
teksto parengimo data: 2021 04 12. LT-NI-2000003.



MEZYM 10 000V, MEZYM 20 000V. Nereceptinis vaistas. MEZYM 10 000 V, MEZYM 20 000 V skrandyje neirios tabletės. Indikacijos: Mezym vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. 
Kontraindikacijos: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai 
ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Sudėtis: vienoje Mezym 10 000 V skrandyje neirioje tabletėje yra 80,00 mg–111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10 000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetus 
pagal Europos farmakopėją. Vienoje MEZYM 20000 V skrandyje neirioje tabletėje yra 160,00 – 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 
proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM 10 000 V dozavimas ir vartojimo būdas: optimali dozė nustatoma individualiai. Dažniausiai valgio metu išgeriamos 2–4 tabletės. Mezym 20 000 V rekomenduojama dozė yra: 1-2 tabletės vienam 
valgymui. Sergantiesiems cistine fibroze, dozė neturi viršyti fermento kiekio, kuris reikalingas suvalgytame maiste esančio riebalų kiekio suvirškinimui. Vaisto dozė gali būti didinama tik gydytojui prižiūrint. Dienos dozė (15 000–20 000 lipazės vienetų kūno 
svorio kilogramui) neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi nustatyti gydytojas. Tabletės praryjamos nesukramčius ir užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Šio vaisto sudėtyje yra fermentų, kuriems atsipalaidavus burnos ertmėje (tabletę sukramčius), gali būti 
pažeista burnos gleivinė (pvz., atsirasti opos). Specialūs įspėjimai: cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo 
galimybę. Mezym sudėtyje yra laktozės.  Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym 10 000 V sudėtyje yra dažiklio azorubino (E 122), kuris gali sukelti alergines reakcijas. 
kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. 
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais,  nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt      
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“,J. Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163 Tel. +370 5 269 19 47                                                                                                  
Reklama paruošta 2020 m. sausio  mėn.    LT_Mez_02_2020_V1
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6 SUPER PASIŪLYMAI! Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NAUJIENA

499
€

NUO2299
€ NUO 499

€

NUO 499
€

PIRKDAMI GINTARINĖJE VAISTINĖJE
JŪS GAUSITE ČEKĮ, KURIUO GALĖSITE APMOKĖTI
NET IKI 40% SUMOS UŽ ŠĮ PRODUKTĄ:

GUM® ACTIVITAL®    799 559 €
Daugiafunkcinė dantų pasta, sukurta stiprinti dantų ir dantenų sveikatą. Su kofermentu 
Q10 ir granatų ekstraktu, puikiai žinomais antioksidantais. Stiprina dantenas ir dantis 
dėl sudėtyje esančių imbiero ir bisabololio (ramunėlių). Ilgai išliekanti apsauga nuo 
apnašų susidarymo ir karieso atsiradimo:  naujoviška ingredientų sistema natūraliai 
naikinti kenksmingas bakterijas. Fruorido (1450ppm) ir izomalto junginys pagreitina 
emalio remineralizaciją.
SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.

-40% -30%

INSIGHT DAILY USE šampūnas, 400 ml     1499 899 €
INSIGHT DAILY USE Energijos teikiantis šampūnas kasdieniam naudojimui. Ekologiškas citrinų ekstraktas 
gaivina, pasižymi valomuoju antiseptiniu poveikiu, suteikia švaros jausmą visai dienai. Abrikosų sviestas, 
saulėgrąžų aliejus ir kukurūzų gemalų aliejus maitina, drėkina ir saugo plaukus.
Visa INSIGHT priemonių linija plaukams yra sertifikuota „VEGAN OK”, patikrinta dėl nikelio, visos produkcijos 
gamybai naudojamas tik ozonuotas vanduo ir vidutiniškai daugiau nei 96% visos formulės sudaro natūralios 
kilmės sudėtinės dalys.
GAMTA – MŪSŲ ĮKVĖPIMO ŠALTINIS. 
JŪSŲ PLAUKAI – MŪSŲ AISTRA.

NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI

EXCILOR®  PEN, pieštukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml 2299 € 
EXCILOR® SOLUTION, teptukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml 2299 €
EXCILOR® FORTE, nagų grybeliui gydyti 30ml 2499 €
MEDICINOS PREKĖS
Nagų grybelines ligas sudėtinga pasiekti ir gydyti, nes infekcija plinta ir nago viduje, ir paviršiuje. „Excilor®“ buvo sukurtas specialiai nagų grybelinėms 
ligoms gydyti ir yra pagrįstas 3 principais: 1) efektyvus veikimo režimas: „Excilor®“ pakeičia pH lygį nago viduje, sukurdamas nepalankią aplinką grybe-
liams (dermatofitams). Tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pažeidimus; 2) optimalus ir visiškas prasiskverbimas į nagą: „Excilor®“ greitai pasiekia 
grybelius, užtikrina sveiko nago ataugimą. 3) patogumas: „Excilor®“ paprasta naudoti, nereikia dildyti nago. Tik 1 minutė per dieną – nagams patepti ir 
kelios sekundės jiems nudžiūti. Naudokite būdami bet kur ir bet kada.
*Įrodyta klinikiniais tyrimais. 
EXCILOR® - NAUJOS KARTOS PRIEMONĖ NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI!

VENŲ NEPAKANKAMUMUI GYDYTI IR SIMPTOMAMS LENGVINTI

TROXEVASIN 
2 %, 40 g gelis 499 €   
2 %, 100 g gelis 999 € 
300 mg, 50 kapsulių 1199 € 
300 mg, 100 kapsulių 1999 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje „Troxevasin“ kietojoje kapsulėje yra 300 mg trokserutino. Viename grame gelio yra 20 mg trokserutino. 
Indikacijos: lėtinio venų nepakankamumo simptomų, pavyzdžiui, kojų skausmo, sunkumo, patinimo lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: 
„Troxevasin“ kapsulės – suaugusiesiems rekomenduojama 600 mg (2 kapsulės) parai tolygiais intervalais. Gydoma kol išnyksta simptomai, dažniausiai 
2 sav. Palaikomoji dozė – 1 kapsulė (300 mg) per parą 2-4 sav. Maksimali paros dozė yra 1500 mg. Kapsules reikia vartoti valgio metu. „Troxevasin“ 
gelis – suaugusiems pacientams iš ryto ir vakare ligos pažeistą vietą reikia patepti nedideliu gelio kiekiu ir švelniai masažuoti tol, kol vaistinis preparatas 
visiškai įsigers į odą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Spec. įspėjimai: „Troxevasin“ kapsules 
atsargiai reikia vartoti pacientams, sergantiems kepenų ar tulžies pūslės veiklos sutrikimu. Šis vaistas neveiksmingas, jei tinimą sukelia kepenų, inkstų ar 
širdies-kraujagyslių sistemos ligos. Vaikams iki 18 metų „Troxevasin“ vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. 
Kapsulių negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. 
Nėštumo ir žindymo metu „Troxevasin“ kapsules galima vartoti tik gydytojui prižiūrint. „Troxevasin“ gelio galima vartoti tik ant nepažeistos odos. Juo 
negalima tepti atvirų žaizdų bei gleivinės, pvz., akių. Gelio sudėtyje yra benzalkonio chlorido. Vartojant lokaliai gali dirginti, sukelti odos reakcijų. Nėštumo 
metu gelį reikia vartoti atsargiai. *Reklamos parengimo data: 2022 m. balandis. TROX-LT-00010
EIKITE IR ATRASKITE! MALŠINKITE VENINĖS KRAUJOTAKOS NEPAKANKAMUMO SUKELTĄ KOJŲ SKAUSMĄ IR 
NENUSTOKITE TYRINĖTI!

ACIC 5 % kremas, 2 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename grame „Acic“ 5 % kremo yra 50 mg acikloviro. Indikacijos: vaistas skirtas 
odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. Vartojimo būdas ir dozavimas: pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą 
kas 4 val. Kontraindikacijos: „Acic“ naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kurioms pagalbinėms 
„Acic“ medžiagoms. Kremo negalima tepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). Specialūs įspėjimai: vaisto draudžiama nuryti.  Specialių atsargumo priemo-
nių reikia susilpnėjus imunitetui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011050402. Reklamos teksto parengimo 
data:  2020 11 05. 
UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC“!

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

BETADINE®

100 mg/g tepalas, 20g 499 €
100 mg/g tepalas, 100g 1699 €
100 mg/ml tirpalas, 30ml 499 €
100 mg/ml tirpalas, 120 ml 899 €
200 mg makšties ovulės, 14vnt. 699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga: joduoto povidono. Indikacijos. Makšties ovulės - įvairios kilmės makšties infekcijų gydymui. Atstato natūralią makšties mikroflorą. Tepalas 
- paviršinių odos žaizdų, nudegimų ir opų antiseptinis tepalas, apsaugantis nuo infekcijų. Tirpalas - plataus veikimo antiseptikas rankų ir odos dezinfekcijai 
bei žaizdų ir nudegimų gydymui. Dozavimas ir vartojimas: tepalas tepamas pagal poreikį ant pažeistos vietos vieną ar du kartus per parą iki 7 dienų; tirpalas 
neskiestas gali būti vartojamas žaizdoms gydyti, rankoms dezinfekuoti; makšties ovules rekomenduojama vartoti vieną ovulę per parą 7 paras. Betadine ovulė 
įdedama giliai į makštį, geriausiai prieš miegą. Ovulių negalima vartoti mergaitėms iki lytinio subrendimo. Gydymą galima tęsti menstruacijų metu. Kontraindi-
kacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai. Nėštumas ir žindymo laikotarpis. Specialūs įspėjimai: ilgalaikis joduoto povidono vartojimas gali sukelti odos 
dirginimą, kontaktinį dermatitą. Jei atsiranda tokių simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Reklamos teksto parengimo data: 2022 07. 



7VIENAS PLIUS VIENAS

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už 
VIENOS KAINĄ! 499

€

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už 
VIENOS KAINĄ! 799

€

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už 
VIENOS KAINĄ!

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už 
VIENOS KAINĄ! 1+1 Dvi tokios pačios

pakuotės už 
VIENOS KAINĄ!

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už 
VIENOS KAINĄ!1+1 Dvi tokios pačios

pakuotės už 
VIENOS KAINĄ!

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už 
VIENOS KAINĄ!

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

VERDIN GASTRO
VERDIN GASTRO, 10 plėvele dengtų tablečių 359 €       
VERDIN GASTRO TEA HERBAL TEA, arbata, 20 maišelių 329 €   
VERDIN GASTRO TEA EARL GREY, arbata, 20 maišelių 329 €   
VERDIN GASTRO TEA GREEN TEA, arbata, 20 maišelių 329 €
MAISTO PAPILDAI IR ARBATOS
„Verdin Gastro“ – augalinių ekstraktų derinys virškinimo sistemai su 40 kartų geriau pasisavinamu ciberžolių ekstraktu. Rozmarinų ekstraktas padeda 
palengvinti riebalų virškinimą, palaiko kepenų ir tulžies pūslės funkcijas. Artišokų ekstraktas padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos funkciją. 
Vartojimas: gerti po 1–2 tabletes 2 kartus per dieną prieš arba po valgio. „Verdin Gastro“  arbatos – žolelių kompozicija virškinimo sistemai, jų sudėtyje 
esantys pipirinių mėtų lapai palaiko normalią virškinimo sistemos funkciją, o kalendrų lapai padeda palaikyti normalią dujų pusiausvyrą virškinimo trakte. 
„VERDIN“ – GERAS VIRŠKINIMO RECEPTAS.

HYPNOZAN, 
20 kapsulių 879 €
MAISTO PAPILDAS 
• Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę.
• Melisos gali palaikyti normalų užmigimą, normalų miegą, palaiko nor-
malią psichinę sveikatą, padeda atsipalaiduoti.

VALEROZAN, 
60 tablečių 947 €
MAISTO PAPILDAS 
„Valerozan“, pagamintas iš vaistinių valerijonų, vaistinių melisų ir papras-
tųjų apynių bei sukatžolių, padeda: atsipalaiduoti (vaistinės melisos), pa-
laikyti normalią nervų sistemos būklę (vaistiniai valerijonai, paprastosios 
sukatžolės), palengvinti užmigimą ir palaikyti miego kokybę (paprastieji 
apyniai)

VIRŠKINIMUI

VITIRON™ KIDS
VITIRON KIDS GROWUP, 50 guminukų vaikams 1299 €
VITIRON KIDS IMMUNITY, 50 guminukų vaikams 1379 €
VITIRON KIDS SCHOOL, 50 guminukų vaikams 1449 €
VITIRON KIDS SPORTS FOR ENERGY, 50 guminukų vaikams 1449 €
MAISTO PAPILDAI. „VitirON™  Kids“ – tai vaisių ir uogų skonių, įvairių formų kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „VitirON™ KIDS 
grow UP“ skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi,   „VitirON™ KIDS School for BRAIN“ –  smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai,  „VitirON™ 
KIDS Sports for ENERGY“ –  normaliai  energijos apykaitai, o VitirON™ KIDS Immunity su šeivamedžio sultimis – imunitetui. VTR-LT-00051
PATENKINS AUGANČIO VAIKO MIKROELEMENTŲ POREIKIUS IR PADĖS PALAIKYTI NORMALIĄ IMUNINĖS SISTEMOS VEIKLĄ!

ENERGIJAI IR IMUNITETUI

SUDOCREM®, 250 g 1249 €
SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 125 g 799 €
SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 250 g 1249 €
MEDICINOS PRIEMONĖ
Sudocrem® Multi-Expert“ skirtas įvairių iššutimų ir vystyklų bėrimų gydymui ir profilaktikai. Tinka kūdikių ir suaugusiųjų odos priežiūrai. Dėka subalansuotos 
sudėties, kremas švelniai gydo odos uždegimus, apsaugo odą nuo išorinių dirgiklių suformuodamas apsauginį odos barjerą. Sudėtyje esantis natūralus emoli-
entas lanolinas gerai sugeria drėgmę ir minkština odą. Kremas išsaugo odos drėgmę ir nepalieka riebalų sluoksnio odos paviršiuje kaip kiti kosmetiniai kremai 
nuo iššutimų. Tepti plonu sluoksniu. 
„SUDOCREM®“ – TRIGUBAS EFEKTAS: ŠVELNIAI GYDO. RAMINA. APSAUGO
*Akcija taikoma raudonu skirtuku pažymėtoms prekėms

ODOS PRIEŽIŪRAI IR APSAUGAI

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

AMBIO TIRPIOSIOS TABLETĖS
Ambio Kalcis (tirpiosios tabletės) 20 tablečių 299 €
Ambio Kompleksas peršalus (tirpiosios tabletės) 20 tablečių 599 €
Ambio Magnis (tirpiosios tabletės) 20 tablečių 359 €
Ambio Multivitaminai (tirposios tabletės) 20 tablečių 299 €
Ambio Vitaminas C (tirposios tabletės) 20 tablečių 399 €
Ambio Multivitaminai su ženšeniu (tirposios tabletės) 20 tablečių 349 €
MAISTO PAPILDAI

VITADAY ACAI UOGOS SU CHROMU,
30 tablečių 
MAISTO PAPILDAS
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VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS
VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamasis tirpalas, 30 ml   109 € 
VALERIJONŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamasis tirpalas, 50 ml   159 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų šaknų tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilga-
laikiu vartojimu, vartojamas nestipriems nervinės įtampos simptomams malšinti ir kaip miegą gerinanti priemonė. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti 
per burną. Nervinės įtampos simptomams malšinti gerti iki 3 kartų per parą po 0,5–1 arbatinį šaukštelį. Miegui pagerinti gerti 1 arbatinį šaukštelį valandą ar 
pusę valandos prieš miegą. Jei reikia, galima gerti 2 kartus: vakare ir prieš miegą. Maksimali paros dozė – 4 vienkartinės dozės. Kontraindikacijos: padidėjęs 
jautrumas veikliajai medžiagai. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams. Šio vaistinio preparato 
sudėtyje yra nuo 65 iki 70 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-20.

NERVINĖS ĮTAMPOS SIMPTOMAMS MALŠINTI NERVŲ SISTEMAI

NEUROMULTIVIT  
20 plėvele dengtų tablečių   326 € 
100 plėvele dengtų tablečių   1081 €
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 dažniausiai 
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

GUTTALAX
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml   399 € 
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml   599 €
(Natrio pikosulfatas)
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veiklioji medžiaga,stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Indikacijos: Trumpalaikis vidurių užkietėjimo 
mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: Guttalax geriamas vakare. Suaugusiems 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. Siekiant, kad tuštinimasis būtų reguliarus, dozę galima koreguoti 
iki rekomenduojamos didžiausios. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. Kontraindikacijos: Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai 
pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su 
pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato 
pagalbine medžiaga. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. Guttalax pavartoju-
siems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas 
fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data: 2017 m.  spalio mėn. Reklamos teksto parengimo data: 2022 gegužės mėn. 2205_SB_Guttalax_V01_LT 

VIRŠKINIMO SISTEMAI

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

AMBIO GUDOBELĖ SU ALYVMEDŽIU IR ČESNAKU, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
• Papildo organizmą augalinėmis medžiagomis: gudobelių, alyvmedžių lapų bei česnakų ekstraktais.
• Gudobelės padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

OLFEN
OLFEN, 1 % gelis, diklofenako natrio druska, 50 g   499 € 
OLFEN, 1 % gelis, diklofenako natrio druska, 100 g   799 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: lokalus simptominis skausmo malšinimas ir uždegimo 
slopinimas, jei yra: minkštųjų audinių (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių) trauma, pvz., patempimas ar sumušimas; minkštųjų audinių uždegimas 
(tendinitas, bursitas). Vartojimo būdas ir dozavimas: naudoti ant odos. Atsižvelgiant į gydomos kūno dalies dydį, 2–4 g (maždaug 1–2 pilnus antpirščius) 
gelio tepama 3–4 kartus per parą ir tolygiai paskirstoma (įtrinti nereikia). Neviršyti 16 g gelio paros dozės. Nepasitarus su gydytoju suaugusiesiems gelio 
negalima tepti ilgiau kaip 14 dienų, o paaugliams – ilgiau kaip 7 dienas. Jeigu per 7 dienas simptomų išlieka arba būklė pasunkėja, reikia kreiptis į gydytoją. 
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas diklofenakui ar bet kuriai pagalbinei vaistinio preparato medžiagai. Jei žinoma, kad acetilsalicilo rūgštis arba 
kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) buvo sukėlę astmos priepuolį, dilgėlinę arba ūminį nosies gleivinės uždegimą, pacientas yra jaunesnis 
kaip 14 metų. Specialūs įspėjimai: gelį „Olfen“ turi atsargiai naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praeityje 
buvo pepsinė opa, žarnyno uždegimas ar yra polinkis kraujuoti. Pacientams, kurie serga ar anksčiau yra sirgę bronchine astma ar alergija, gali pasireikšti 
bronchų spazmas. Gelio negalima tepti ant pažeistos odos ar atvirų žaizdų. Saugotis, kad gelio nepatektų į akis ir ant gleivinės, jo negalima nuryti. Jeigu 
panaudojus vaistinio preparato atsirado išbėrimų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. NVNU atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, kadangi 
jiems nepageidaujamos reakcijos gali pasireikšti dažniau. Saugokite gydomą odos plotą nuo tiesioginių saulės ar soliariumo spindulių, kad nepasireikštų 
padidėjusio jautrumo šviesai reakcija. 1 % gelio „Olfen“ negalima naudoti su orui nelaidžiais tvarsčiais. Reklamos teksto parengimo data: 2019-11-25.
TEISINGAS ĖJIMAS KOVOJANT SU SKAUSMU!

NUO SKAUSMO
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DIGESTRONG+ 6 kramtomosios tabletės 
MAISTO PAPILDAS
„Digestrong+“ – ananasų skonio kramtomosios tabletės virškinimui, kurio sudėtyje yra patentuotas fermentų kompleksas – Digezyme (5 rūšių virški-
nimo fermentai). Virškinimo fermentai padeda suskaidyti maistą. Sudėtyje taip pat yra mėlynžiedės liucernos žolės ekstraktas, ananasų vaisių milteliai 
ir papajinių melionmedžių vaisių ekstraktas. Vartojimas: sukramtyti po 1 tabletę po valgio. Rekomenduojama vartoti ne daugiau nei 2 tabletes per parą.
JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!

AKTYVINTA ANGLIS,
20 kapsulių 478 335 €
MAISTO PAPILDAS. Sudedamosios dalys: aktyvinta anglis, želatina, van-
duo, dažiklis E172.

AMARIN, 30 tablečių 429 300 €
MAISTO PAPILDAS
AMARIN sudėtyje yra imbiero ir vitamino B6.
VAŽIUOJANT, SKRENDANT, PLAUKIANT.

ESPUMISAN
ESPUMISAN, 40 mg, 25 minkštosios kapsulės 249 €
ESPUMISAN, 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių 449 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga: 1 minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikono. Indikacijos: ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, 
simptominiam gydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu. Kontraindikacijos: „Espumisan“ negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai me-
džiagai simetikonui arba sudėtyje esančioms pagalbinėms medžiagoms (saulėlydžio geltonajam FCF (E110), metilo parahidroksibenzoatui ar kitoms). Specialūs įspėjimai: dujų sankaupa 
gali atsirasti dėl rimtesnių virškinimo trakto negalavimų. Jų požymiai gali būti: spaudimo ir pilnumo pojūtis, raugėjimas, žarnų gurguliavimas, pilvo pūtimas. Jei šie virškinimo veiklos 
sutrikimai atsiranda arba trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra ligų, kurioms reikalingas kitoks gydymas. Dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo 
trakto veikla, paaugliams ir suaugusiesiems bei 6–14 m. vaikams rekomenduojama skirti vartoti po 2 minkštąsias kapsules „Espumisan, 40 mg“ 3–4 kartus per parą. Minkštąsias kapsules 
„Espumisan, 40 mg“ galima gerti valgant arba po valgio, prireikus ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus minkštąsias kapsules „Espumisan, 40 mg“ galima 
vartoti ilgiau. Rengiant pacientus tyrimams, rekomenduojama 1 dieną skirti po 2 minkštąsias kapsules „Espumisan, 40 mg“ 3 kartus per parą prieš tyrimus ir 2 minkštąsias kapsules 
„Espumisan, 40 mg“ tyrimo dienos ryte. Reklamos teksto parengimo data 2020 m. gruodis. LT-Esp-06-2020-V1 pharma
JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!

COMPLIFLORA
COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių 829 663 €
COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių 849 679 €
COMPLIFLORA FEMINA, 10 kapsulių 939 751 €
COMPLIFLORA IMMUNO, 30 kapsulių 1279 1023 €
MAISTO PAPILDAI
„Compliflora Family“ ir „Compliflora Family+“ – formulė „keturi viename“. Bakterijos, kolonizuojančios ir plonąjį, ir storąjį žarnyną. Didelė KSV (kolonijas sudarančių vienetų) dozė. 
Ypatingas gamybos metodas: bakterijos atsparios skrandžio rūgštims, todėl gali saugiai pasiekti žarnyną ir ten kolonizuotis. Vartojimas: 1 kapsulė arba 1 paketėlis per dieną.  „Compliflora 
Femina“ – formulė „keturi viename“, ją sudaro 4 specialiai atrinktos Lactobacillus genties bakterijų atmainos, būdingos natūraliai, sveikai šlapimo ir lyties organų sistemos mikroflorai. 
„Compliflora Immuno“ yra kompleksinis produktas, sukurtas siekiant palaikyti gerą imuninę organizmo būklę. 1 kapsulėje yra 4 mlrd. mikrokapsuliuotų pieno rūgšties bakterijų, cinko 
bei vitamino D. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 
pažaidos. Vartojimas: 1 kapsulė per dieną.

ŽARNYNO MIKROFLORAI

KEPENIMS

OPTIHEPAN SLIM, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS.
Padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.
Padeda palaikyti normalų kūno svorį.
Padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.

ESSENTIALE FORTE N
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių   675 €
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 100 kietųjų kapsulių   1477 € 
ESSENTIALE FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių   981 €
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 : 2022 m. sausio mėn. 
2201_SB_Essentiale_V01_LT
MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

AMBIO KOMPLEKSAS ŽARNYNUI SU
GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS, 30 kapsulių 749 599 €
AMBIO KOMPLEKSAS VIRŠKINIMUI SU
GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS, 20 kapsulių 598 478 €
MAISTO PAPILDAI

AMBIO KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
• Tikrieji margainiai ir daržiniai artišokai padeda palaikyti normalią kepenų funkciją.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

NAUJIENA-20%



11ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

-40% 676€
1127

-40% 988€
1646-30%

-10%

-40%-50%

IKI -50%
NUO 125

€

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

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 apval-
kalas 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.

KALICORD 850 FORTE, 30 kapsulių 
MAISTO PAPILDAS
„Kalicord 850 forte“ sudėtyje yra net 850 mg kalio citrato, kuris papildo organizmą trūkstamu kalio kiekiu. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir 
normalią raumenų veiklą. Vartojimas: „Kalicord“ gerti po 1 kapsulę per dieną. 
KAD ŠIRDIS PLAKTŲ REIKIAMU RITMU!

CORDISOL, 60 kapsulių 1284 770 € 
CORDISOL FORTE, 30 kapsulių 1250 750 €
MAISTO PAPILDAI
Kalis bei magnis reikalingi normaliai raumenų ir nervų sistemos veiklai, o kalis – ir normaliam kraujospūdžiui palaikyti. Preparatų sudėtyje esantis magnis yra 
magnio oksido pavidalu, o kalis – kalio citrato pavidalu. Esant mineralų trūkumui organizme rekomenduojama vartoti „Cordisol“, kurio sudėtyje yra 100 mg 
kalio ir 137 mg – magnio, bei „Cordisol forte“, kurio sudėtyje – NET 200 mg kalio ir 187,5 mg magnio! Vartojimas: „Cordisol“ gerti po 1 kapsulę 4 kartus per dieną, 
„Cordisol forte“ gerti po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, užgeriant stikline vandens.
KALIO IR MAGNIO DUETAS JŪSŲ ORGANIZMUI!

SIDERAL®

SIDERAL® FORTE, 20 kapsulių 2179 1961 €
SIDERAL® FOLIC, 20 burnoje disperguojamų granulių paketėlių 2099 1889 €
MAISTO PAPILDAI. „Sideral® r.m. - Sucrosomial® geležis“ – kompleksas, kuriame geležies pirofosfatas yra apsaugotas ir pernešamas riebalų rūgščių 
matricos sacharozės esteriuose ir fosfolipiduose. Tai užtikrina geresnę geležies absorbciją ir apsaugą nuo skrandžio rūgščių poveikio, gerina biologinį 
prieinamumą bei toleravimą (mažina nepageidaujamų poveikių tikimybę).* Vienoje „Sideral®  Forte“ kapsulėje yra: 30 mg geležies ir 70 mg vitamino C. 
Be glitimo. Vartojimas. Gerti po 1 kapsulę per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 3 metų 
vaikams. Viename „Sideral® Folic“ paketėlyje yra: 21 mg geležies, 70 mg vitamino C, 400 µg folio rūgšties, 1 mg vit. B6, 10 µg vitamino D ir 1,75 µg vit. 
B12. Be glitimo. Vartojimas. 1 paketėlio turinį ištirpinti tiesiai burnoje kartą per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Nerekomenduojama 
vartoti jaunesniems kaip 3 metų vaikams. Laikyti vaikams neprieinamoje ir nepastebimoje vietoje. Vartojant dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą. 
Reklamos teksto parengimo data 2022-03-28. PM-LT-2022-3-1025.
* Gomez- Ramirez et al. Sucrosomial Iron. 2018

GELEŽIES TRŪKUMUI MAISTE PAPILDYTI 

OMEGA-3 PLIUS RESVERATROLIS,
KOFERMENTAS Q10, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Eikozapentaeno rūgštis ir dokozaheksaeno rūgštis (EPR/DHR) padeda 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 kūnelių susidarymą, normalią nervų sistemos veiklą bei normalią psichologinę funkciją.
Foliatai padeda palaikyti normalią kraujodarą, aminorūgščių sintezę, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Vitaminas D3 ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Selenas ir vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS 
GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 80 ml 194 €
GUDOBELIŲ TINKTŪRA VALENTIS, geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml 125 €
TRADICINIAI AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms 
gerinti. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vartojimo būdas ir dozavimas: jeigu gydytojas nepa-
skyrė kitaip, suaugusiems žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija erškėtinių šeimos 
augalams. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4 
savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 65 % (V/V) 
etanolio. Reklamos teksto parengimo data 2018-08-21.
GYDOMOJI VAISTAŽOLIŲ GALIA!

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS

AMBIO ŽUVŲ TAUKAI NATŪRALAUS SKONIO, 250ml 949 475 €
AMBIO ŽUVŲ TAUKAI CITRINŲ SKONIO, 250ml 998 499 €
MAISTO PAPILDAI
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-40% 797€
1329

-40% 239€
399

-30%

-40%

-50% 989
€

NUO 875
€

BIOFARMACIJA
MAISTO PAPILDAI
Populiariausi magnio papildai Lietuvoje! Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių, dažiklių. Išsirinkite 
reikalingiausią: magnis su kaliu, 300 mg arba net 500 mg gryno magnio, magnis su vitaminais B6, B12 ir cinku! Magnis ir kalis reikalingi normaliai nervų 
sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. Kalis padeda palaikyti 
normalų kraujospūdį. Tinka veganams, nėščiosioms ir žindyvėms. Pagaminta Izraelyje.
* Remiantis 2021 m. UAB „Softdent“ duomenimis net 42 proc. Lietuvos gyventojų renkasi UAB „Biofarmacijos“ magnio preparatus pagamintus Izraelyje.
MAGNIO CITRATAS IŠ NEGYVOSIOS JŪROS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

MAGNIS + B6 COMPLEX 30 kapsulių 1135 681 € 
B TOTAL + MAGNE 60 kapsulių 1049 629 €
MAISTO PAPILDAI

MEMORIL FORTE 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
„Memoril forte” – subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems, kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors 
pamirštantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra 
magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.
JAUNYSTĖ JŪSŲ SMEGENIMS!

GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausojo ekstrakto. Indikacijos: lengvo 
ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūžimu ausyse, svaiguliu 
ar galvos skausmu, simptominiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną (atitinka 160–240 mg dienos dozę).  
Kontraindikacijos: vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: kadangi 
dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausmui, nesusijusiems su silpnaprotystės sindromu, kol kas nėra pakanka-
mai ištirtas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Tekto peržiūros data 2017-05-22
VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

GINGIUM 120 MG, 30 plėvele dengtų tablečių 875 €
GINGIUM 120 MG, 60 plėvele dengtų tablečių 1659 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Gingium“ tabletėje yra 120 mg dviskiaučio ginkmedžio lapų (Ginkgo 
biloba L., folium) ekstrakto. Indikacijos: „Gingium“ vartojamas vyresnio amžiaus žmonių lengvo ir vidutinio sunkumo smegenų kraujotakos nepakankamu-
mo simptomams (susilpnėjusi atmintis ir dėmesio koncentracija, bloga nuotaika, spengimas ar ūžimas ausyse, svaigulys ar galvos skausmas), protarpiniam 
šlubavimui (jei yra II laipsnio periferinių arterijų užakimas pagal Fontaine) mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę 1 – 2 kartus per parą. 
Kontraindikacijos: vaisto vartoti negalima jeigu yra padidėjęs jautrumas dviskiaučio ginkmedžio lapų ekstraktui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, esant 
nėštumui. Specialūs įspėjimai: „Gingium“ yra neskirtas vartoti jaunesniems nei 18 metų žmonėms. Atsargiai vaistą reikia vartoti jei yra nustatytas priepuolinis 
sutrikimas, patologiškai padidėjęs polinkis į kraujavimą, taikant gydymą antikoaguliantais, jei depresinė būsena ir galvos skausmas nėra susijęs su silpnapro-
tystės sindromu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011091728. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 09. 
SVARBIŲ DALYKŲ NEGALIMA PAMIRŠTI! 

NERVŲ SISTEMAI, RAUMENIMS, NUOVARGIUI MAŽINTISTRESUI IR NEMIGAI 

MIRALO
MIRALO ANTI-STRESS, 20 kapsulių 929 743 €
MIRALO SLEEP, 20 kapsulių 879 703 €
MAISTO PAPILDAI
Švedijoje pagaminti maisto papildai su stiprios koncentracijos augaliniais ekstraktais. „Miralo anti-stress“ sudėtyje esančių migdomųjų vitanijų (angl. Ash-
wagandha) ekstraktas padeda palaikyti organizmo atsparumą stresui ir atsigauti po įtemptų įvykių, daržinių krokų (šafrano) ekstraktas padeda laikyti gerą 
nuotaiką, o vaistinių melisų ekstraktas gali padėti sumažinti įtampą, nerimą ir dirglumą. „Miralo sleep“ sudėtyje esantis melatoninas padeda mažinti laiko, 
reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti), o migdomųjų vitanijų (angl. Ashwa-
gandha) ekstraktas padeda palaikyti ne tik normalią organizmo būseną psichinės ir nervinės įtampos laikotarpiais, bet ir širdies bei kraujagyslių sistemą.
„MIRALO“. TAVO RAMYBĖS GALIA.

-20%

AMBIO ATMINČIAI PLIUS, 30 tablečių + 30 kapsulių 2499 1250 €
AMBIO ATMINČIAI, 30 tablečių 1599 800 €
MAISTO PAPILDAI

VITADAY VITAMINŲ B KOMPLEKSAS,
60 tablečių  
MAISTO PAPILDAS 
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NISITA®

Nisita® nosies tepalas, 20g 809 688 €
Nisita® nosies purškalas, 20 ml 929 790 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
Nisita® nosies tepalas ir/ar purškalas vartojamas esant sausai nosies gleivinei, kai reikia: papildomai gydyti užsikimšus nosies šnervėms (pvz., sergant sloga), išvalyti ir sudrėkinti nosies gleivinę  
(pvz., esant sausam kambario orui) ar norint suminkštinti ir pašalinti luobus ir šašus. Nisita® nosies tepalą ir purškalą gali naudoti tiek suaugusieji, tiek vaikai ir kūdikiai. Nisita® nosies purškale 
nėra konservantų. Nisita® nosies tepalo sudėtis: 100 g tepalo yra 2,8 g natrio chlorido, 7,2 g natrio vandenilio karbonato. Nisita® nosies purškalo sudėtis: 1 ml nosies purškalo tirpalo yra 3,3 mg 
natrio chlorido ir 8,3 mg natrio vandenilio karbonato. Nisita nosies tepalo vartojimas: keletą kartų per dieną reikėtų įspausti į nosį 1 cm ilgio tepalo juostelę. Tūbelės smaigalį reikėtų į nosį įkišti 
kuo giliau, išspausti tepalo ir švelniai masažuojant nosies sparnelius tolygiai paskirstyti tepalą nosyje. Nosies vidų galima tepti vatos tamponėliu, ant kurio uždėta Nisita® nosies tepalo. Nisita® 
reikia vartoti keletą kartų per dieną, ypač tinka prieš miegą. Higieniniu požiūriu ir norint apsisaugoti nuo infekcijos, viena tepalo tūbele turėtų naudotis tik vienas asmuo. Pasinaudojus tūbele, 
jos viršūnę reikėtų nuplauti. Nisita nosies purškalo vartojimas: pagal poreikį keletą kartų per dieną: suaugusiems ir vaikams (vyresniems nei 2 metų) galima įpurkšti į kiekvieną šnervę 1 – 2 
kartus, kūdikiams ir mažiems vaikams (iki 2 metų) – po 1 įpurškimą į kiekvieną šnervę. Higieniniu požiūriu ir norint apsisaugoti nuo infekcijos, vienu purškalo balionėliu turėtų naudotis tik 
vienas asmuo. Pasinaudojus purškikliu, jo viršūnėlę reikėtų nuvalyti. Laikyti sausą, uždengti dangteliu. Nisita® nosies tepalo ir/ar purškalo negalima vartoti, jei nustatytas padidėjęs organizmo 
jautrumas veikliajai ir pagalbinėms preparato medžiagoms. Po nosies operacijų ar traumų dėl Nisita® nosies tepalo ar Nisita® nosies purškalo vartojimo reikėtų pasitarti su gydytoju. Laikyti 
vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje! Medicinos priemonės CE. Reklamos teksto parengimo data 2022-05-13. PM-LT-2022-5-2002. 

-15%

-25%

-40% -40%

XYMELIN
XYMELIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml   299 € 
XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml   449 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: rinito ar sinusito sukelto nosies gleivinės paburkimo maži-
nimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 10m. vaikams ir suaugusiesiems: 1 įpurškimas arba 1–2 lašai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. 
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas 
arba atrofinis rinitas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną. Specialūs įspėjimai: sergant cukriniu diabetu ar esant hipertiroidizmui var-
toti atsargiai. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras 
šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. 
Reklamos teksto parengimo data 2020-06-16. C-APROM/LT/XYLO/0002
PAJUSK PASAULIO KVAPUS SU XYMELIN®!

NUO SLOGOS

RUTIN FORTE, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS 
Tai aukštos kokybės maisto papildas, pagamintas Lietuvoje iš aukščiausios kokybės Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių žaliavų pagal Geros 
gamybos praktikos standartus. Sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, 
susidarymą padeda palaikyti vitaminas C. Normalią imuninės sistemos veiklą padeda palaikyti vitaminas C, cinkas ir selenas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 
1–2 kartus per dieną, užgeriant stikline vandens.
KRAUJAGYSLĖMS IR IMUNINEI SISTEMAI!

HERBITASSIN®

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių 399 299 € 
HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių 419 314 € 
HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių 419 314 €
MAISTO PAPILDAI
Įvairių skonių pastilės gerklei, pagamintos Šveicarijoje. Sudėtyje esančios islandinės kerpenos, vaistinių šalavijų lapų ekstraktas padeda palaikyti gerklės, ryklės ir balso stygų funkcijas, o 
vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą.

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, 4 vnt.  319 239 €
MAISTO PRODUKTAS
Obuolių ir aviečių skonio ledinukai vaikams nuo 3 metų.

HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių 499 374 €
HERBITASSIN® pastilės su islandinėmis kerpenomis nuo gerklės skausmo ir kosulio, 24 pastilės  679 509 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
Drėkina gerklės gleivinę, ramina sausumo, perštėjimo ir gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus. Hialurono rūgštis intensyviai drėkina sausą ir sudirgusią 
gleivinę.

GERKLEI

199
€NUO 299

€

-40% 609€
1015

PARACETAMOL ACTAVIS,
500 mg, 20 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Vienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos. Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo (pvz., galvos, dantų, sąnarių, raumenų, 
mėnesinių) malšinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems: įprastinė dozė yra 500–1000 mg kas 4–6 val. pagal poreikį. Didžiausia paros dozė yra 3 g, didžiausia vien-
kartinė - 1000 mg. Paracetamol Actavis saugumas ir veiksmingumas vaikams, sveriantiems iki 50 kg, neištirti. Pacientams, kurie nuolat vartoja alkoholį, intervalas tarp dozių vartojimo 
turi būti bent 8 val. Jiems negalima viršyti 2 g paros dozės. Jeigu praėjus daugiau kaip 3 paroms nuo gydymo pradžios didelis karščiavimas ar infekcijos požymiai išlieka arba jeigu 
praėjus daugiau kaip 5 paroms nuo gydymo pradžios skausmas išlieka, pacientą reikia ištirti dėl simptomus sukėlusios priežasties. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai 
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Ilgalaikis arba dažnas vartojimas nerekomenduojamas, 
negalima vartoti kartu kitokių paracetamolio turinčių vaistinių preparatų. Visą paros dozę vartojant vienu metu ar perdozavimo atveju, gali pasireikšti sunki kepenų pažaida. Tokiu atveju 
sąmonės pacientas nepraranda, tačiau jis turi nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pacientams, kuriems yra vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų nepakankamumas, lengvas arba vidutinio 
sunkumo kepenų nepakankamumas (įskaitant Gilbert sindromą), sunkus kepenų nepakankamumas ar ūminis hepatitas, vartojantiems kepenų funkciją veikiančių vaistinių preparatų, 
taip pat tiems, kuriems yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės trūkumas, hemolizinė anemija ar dehidratacija, sergantiems astma bei kurie piktnaudžiauja alkoholiu arba nuolat blogai 
maitinasi, paracetamolio patariama vartoti atsargiai. Po ilgalaikio (> 3 mėn.) gydymo, kurio metu paracetamolio buvo vartota kas antrą parą arba dažniau, gali pasireikšti arba susti-
prėti galvos skausmas. Dėl sudėtyje esančios laktozės šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, 
visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Paracetamol Actavis sudėtyje yra kviečių krakmolo. Tinka sergantiems celiakija. Šio vaistinio preparato negalima 
vartoti kviečiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos). Reklamos parengimo data: 2022 m. balandis. OTC-LT-00035

AMBIO IMUNITETUI, 120 ml 749 449 €
MAISTO PAPILDAS
Skystasis maisto papildas su saldikliais. Rausvažiedės ežiuolės, juoduogiai 
šeivamedžiai, juodieji serbentai, tikrieji imbierai, citrinmedžiai, propolis, 
vitaminas C. Maisto papildo sudėtyje esantis vitaminas C padeda palaikyti 
normalią imuninės sistemos veiklą, normalią energijos apykaitą, normalią 
nervų sistemos veiklą. Vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir 
nuovargį bei apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

AMBIO IMUNITETUI SU 
PROPOLIU, 60 tablečių 998 599 €
MAISTO PAPILDAS
• Cinkas 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 sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Produkto sudėtyje yra vitamino C, rausvažiedžių ežiuolių šaknų ekstrakto, 
cinko ir propolio.

AMBIO VITAMINAS C GERIAMIEJI LAŠAI, 30ml 269 161 €
AMBIO VITAMINAS D3 400 GERIAMIEJI LAŠAI, 10ml 249 149 €
MAISTO PAPILDAI

IKI -35%

VITAMINAS D3 40 µg, 80 kapsulių 1004 703 € -30 %

VITAMINAS C 500 mg, apelsinų skonio, 40 kramtomųjų tablečių 906 634 € -30 %

RYKLIŲ TAUKAI, 30 kapsulių 1143 686 € -40 %
MAISTO PAPILDAI
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 839€ 461
€

AMBIO KALCIS SU 
VITAMINAIS K IR 
D3, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Kalcis reikalingas normaliai dantų ir kaulų būklei palaikyti.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio koncentraciją kraujyje.
• Vitaminas K padeda palaikyti normalų kraujo krešėjimą ir normalią kaulų būklę.

-45%

 989€ 593
€

AMBIO KALIS IR 
MAGNIS, 
60 tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Kalcis reikalingas normaliai dantų ir kaulų būklei palaikyti.
• Kalis ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią 
raumenų funkciją.
• Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.
• Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, padeda išlaikyti elektrolitų 
pusiausvyrą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-40%

 299
€

MAISTO PAPILDAS
• Kompleksinis maisto papildas, kurio sudėtyje yra baltųjų šilkmedžių (Morus alba) 
vaisių ir ceiloninio cinamono (Cinnamomum zeylanicum) žievės ekstraktų, liuteino, 
vitaminų, mineralų ir aminorūgščių.
• Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje ir normalią 
maistinių makromedžiagų apykaitą.
• Cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą bei normalią kaulų, 
plaukų, nagų ir odos būklę.
• Tiaminas, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, biotinas, vitaminai B6 ir B12 
padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

 598€AMBIO 
GLUCOBALANCE 
COMPLEX,
30 kapsulių 

-50%

 639
€

 799€

MAISTO PAPILDAS
• Pieno rūgšties bakterijų, bifidobakterijų ir inulino kompleksas.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

-20%

AMBIO 
LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS 
SU INULINU,  
30 kapsulių

 562
€

1249€AMBIO KRILIŲ 
ALIEJUS,   
500 mg, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Sudėtyje yra vėžiagyvių krilių lipidų ekstrakto, fosfolipidų, ekozapentaeno ir 
dokozaheksaeno rūgščių.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

-55%

 659
€

MAISTO PAPILDAS
• 500 mg ryklių taukų 1 kapsulėje.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

1199€AMBIO RYKLIŲ 
TAUKAI, 
500 mg, 60 kapsulių

-45%
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 467
€

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

 849€AMBIO 
VITAMINAS D, 
1600 TV
40 kramtomųjų 
tablečių

-45%

 389
€

AMBIO 
VITAMINAS C SU 
CITRUSINIŲ VAISIŲ 
BIOFLAVANOIDAIS,  
30 prailginto veikimo 
tablečių

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.

-40%

 649€ 935
€

MAISTO PAPILDAS
• Nakvišų aliejus papildo kasdienę mitybą polinesočiosiomis riebalų rūgštimis.
• Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

1869€AMBIO NAKVIŠŲ 
ALIEJUS, 1000 mg, 
100 kapsulių

-50%

 584
€

 898€

-35%

AMBIO HYDROLIT 
COMPLEX,   
10 pakelių

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
• Aviečių skonio milteliai.
• Kalis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą.

1599€AMBIO 
LIPOSOMINIS 
VITAMINAS C SU 
KVERCETINU, 
30 kietųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Pagaminta naudojant liposomų technologiją.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląste-
les nuo oksidacinės pažaidos.

 959
€

-40%

 499
€

 998€

-50%

MAISTO PAPILDAS
• Bosvelijos, imbierai, ciberžolės.
• Bosvelijų ekstraktas padeda išlaikyti sąnarius vėsius ir jaustis patogiai.

AMBIO SĄNARIAMS 
SU CIBERŽOLE,
30 tablečių
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1079
€699

€

599
€ 399

€

449
€

NUO 599
€NUO 199

€

OTINUM 200 mg/g ausų lašai (tirpalas), 10g 
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis: 1 g ausų lašų (tirpalo) yra 200 mg cholino salicilato. 
Indikacijos. Ūmaus išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimo sukelto skausmo malšinimas. Sukietėjusiems sieros kamščiams suminkštinti, prieš 
šalinant juos iš išorinės ausies landos.
Dozavimas. Dozė suaugusiesiems sergant ūminiu išorinės, vidurinės ausies ar būgnelio uždegimu: 3–4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 3–4 
kartus per dieną. Prieš sieros kamščio šalinimo procedūrą: 3–4 vaisto lašus lašinti į išorinę ausies landą 2 kartus per dieną 4 dienas. Vaikams nuo 1 metų 
dozės koreguoti nereikia. Vartojimo būdas. Vaistai lašinami ant šono gulinčiam pacientui. Įlašinus vaisto, žmogus privalo kelias minutes ramiai pagulėti. 
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Prakiuręs ausies būgnelis. Jaunesni nei 1 metų kūdikiai.
Specialūs įspėjimai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato dozėje yra 100 mg alkoholio (etanolio), tai atitinka 100 mg/1 g. Ant pažeistos odos plotų etanolis 
gali sukelti deginimo pojūtį.
Reklamos teksto parengimo data: 2021 metų kovo mėn. MYL-LT-21-31

AUSIMS

ALLERGODIL
ALLERGODIL, 0,1 % nosies purškalas (tirpalas), 10 ml   
ALLERGODIL, 0,05 % akių lašai (tirpalas), 6 ml 
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 0,1 % nosies purškalas (tirpalas) „Allergodil“: 1 ml tirpalo yra 1 mg (0,1 %) azelastino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: nuolatinės alerginės slogos 
arba sezoninės alerginės slogos (vadinamosios šienligės) simptomų lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams – 1 įpurškimas į šnervę 2 
kartus per parą (ryte ir vakare). „Allergodil“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Vartojimo būdas: galvą laikant tiesiai, į kiekvieną nosies landą įpurkšti po 1 dozę. Vaisto 
galima vartoti tol, kol simptomai išnyksta. Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 4 savaites nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją. Kontraindikacijos: alergija azelastino hidrochloridui arba bet ku-
riai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei praleista vienkartinė „Allergodil“ dozė, jokios specialios priemonės nereikalingos. Vaistas vartojamas toliau 
taip, kaip paskirta. Vengti vaisto patekimo į akis. 0,05 % akių lašai (tirpalas) „Allergodil“: 1 laše tirpalo „Allergodil“ yra 0,015 mg azelastino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: suaugusiųjų ir 
vyresnių nei 4 m. vaikų sezoninio alerginio konjunktyvito (junginės uždegimo) simptomams šalinti ir jų profilaktikai bei nuolatinio (ne sezoninio) alerginio konjunktyvito (junginės uždegimo) 
simptomams šalinti. Dozavimas ir vartojimo būdas: įprasta dozė – 1 lašas į kiekvieną akį 2 kartus per dieną. Rekomenduojama vartoti „Allergodil“ tol, kol esate veikiami alerginių medžiagų 
(pavyzdžiui, žiedadulkių, namų dulkių), net ir tuo atveju, jei simptomai palengvėja. Jeigu per 2 dienas simptomai nepalengvėjo ar pasunkėjo, dėl tolesnio gydymo būtina kreiptis į gydytoją. 
Vartojimo būdas: lašinti į akis. Kontraindikacijos: alergija azelastino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Vartoti negalima jaunesniems kaip 4 m. vaikams. Specialūs 
įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Allergodil“: jeigu nesate tikri, kad simptomai atsirado dėl alergijos (pavyzdžiui, pažeista 
tik viena akis, susilpnėjęs regėjimas ir nėra jokių simptomų, susijusių su nosimi), jeigu simptomai sunkėja ar trunka ilgiau kaip 48 valandas nepaisant „Allergodil“ vartojimo. Prieš vartojant 
„Allergodil“, kontaktinius lęšius išsiimkite ir vėl juos įsidėkite ne anksčiau kaip po 15 minučių. Reklamos teksto parengimo data 2019-04. MYL-LT-19-24

NUO ALERGIJOS

CANESTEN® 500 mg makšties minkštoji kapsulė
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Sudėtis: makšties minkštojoje kapsulėje yra 500 mg klotrimazolo. Indikacijos: makšties ir moters išorinių lyties organų infekcijų, sukeltų klotrimazolui jautrių mikroorganizmų, tokių kaip 
grybeliai, gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusioms moterims ir paauglėms nuo 16 metų makšties minkštoji kapsulė įdedama giliai į makštį, geriausia gulint, vakare prieš miegą. 
Jaunesnėms kaip 16 metų paauglėms vaistą galima vartoti tik po gydytojo konsultacijos. Kontraindikacijos: alergija klotrimazolui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir 
atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdamos vartoti Canesten, jeigu: infekcija pasireškia pirmą kartą; makšties infekcija pirmojo nėštumo trimestro metu; per pastaruosius 
šešis mėnesius infekcija pasikartojo daugiau nei du kartus; pasireiškia karščiavimas (≥ 38 ºC); skauda apatinę pilvo dalį, nugarą; atsiranda nemalonaus kvapo išskyrų iš makšties; pasireiškia 
pykinimas, kraujavimas iš makšties ir (arba) tuo pačiu metu pečių skausmas; jeigu esate nėščia, žindote kūdikį. Canesten makšties minkštąja kapsule nerekomenduojama gydyti mentruacijų 
metu. Gydymas turi būti užbaigtas iki menstruacijų pradžios. Gydymo metu negalima naudoti tamponų, makšties ploviklių, spermicidinių ar kitokių į makštį vartojamų preparatų, rekomen-
duojama vengti lytinių santykių. Reikalinga gydytojo konsultacija, jei simptomai nepalengvėja per 7 dienas. Reklamos teksto parengimo data: 2021-06. LMR-CH-20210617-61  Informacija 
sutrumpinta! 
*Nr. 1 pasaulyje pagal pardavimus nereceptinių ginekologinių priešgrybelinių preparatų kategorijoje. Remiantis 2019 m. pasauline Nicholas Hall’s OTC duomenų baze DB6.
CANESTEN®  –  1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMAS!

pasaulyje*

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

NUO ALERGIJOS

LORATIN EXPRESS 10 mg tabletės, 10 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Loratin express“ 10 mg tabletėje yra 10 mg loratadino. Indikacijos: simp-
tominiam alerginės slogos ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems negu 2 metų vaikams – po 1 
tabletę per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas loratadinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti jaunesniems nei 2 metų arba sveriantiems 
mažiau kaip 30 kg vaikams. Specialūs įspėjimai: vaistą atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems yra sunkus kepenų veiklos sutrikimas. „Sandoz Pharma-
ceuticals d.d.“ filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com.  BS2011050404. Teksto parengimo 
data: 2020 11 05.

NUROFEN 200 mg, 12 tablečių   199 €
NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių   299 € 
NUROFEN FORTE EXPRESS 400 mg, 12 tablečių   399 € 
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Nurofen“ sudėtyje yra 200 mg ibuprofeno. „Nurofen Forte“ ir „Nurofen Forte Express“ sudėtyje yra 400 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo galvos, 
dantų, raumenų, sąnarių, mėnesinių sukelto skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Nurofen“ vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams 
pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po 1–2 tabletes kas 4 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 6 tabletes (1200 mg). „Nurofen Forte“ ir „Nurofen 
Forte Express“ vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams pradinė dozė yra 1 tabletė, užgeriant vandeniu. Po to, jei reikia, gerti po vieną tabletę 
kas 8 valandas. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 3 tabletes (1200 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei praeityje yra 
buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant ibuprofeną, kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo (NVNU), įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties 
darinius; sunkus kepenų, inkstų, širdies nepakankamumas; paskutinis trijų nėštumo mėnesių laikotarpis; esama ar buvusi peptinė opa (du ar daugiau atskirų įrodytų išopėjimo ar kraujavimo 
epizodų); buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kitoks kraujavimas; jaunesniems kaip 
12 metų vaikams. Specialūs įspėjimai: vaistų reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra sisteminė raudonoji vilkligė, taip pat kurie serga jungiamojo audinio liga – didėja aseptinio me-
ningito rizika; anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas; jei yra nesunkus inkstų pakenkimas ar inkstų funkcijos pablogėjimas; jei yra nesunkūs kepenų funkcijos 
sutrikimai; pacientams, kurie sirgo opiniu kolitu, Krono liga; pacientams, kurie vartoja kraują skystinančių vaistų bei vaistų, galinčių padidinti išopėjimo ar kraujavimo pavojų. Šie vaistai gali 
būti susiję su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto pavojaus padidėjimu. Retais atvejais pastebėta sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), įskaitant eksfoliacinį 
dermatitą, Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromą bei toksinę epidermio nekrolizę – Lajelio (Lyell) sindromą. Gauta pranešimų apie ūminės generalizuotos egzanteminės pustuliozės 
(ŪGEP) atvejus, pasireiškusius vartojant ibuprofeno sudėtyje turinčių vaistinių preparatų. Pasireiškus pirmiesiems sunkių odos reakcijų požymiams ir simptomams, pavyzdžiui, odos išbėrimui, 
gleivinės pažeidimams ar kitiems padidėjusio jautrumo požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutriki-
mas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Kiekvienoje tabletėje yra natrio, todėl būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio 
kiekis maiste. Reklamos tekstas parengtas 2020-09-10.

OLFEN® 140 mg vaistinis pleistras, diklofenako natrio druska
2 pleistrai   599 €
5 pleistrai   1099 €
10 pleistrų   1999 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Olfen 140 mg vaistinis pleistras. Viename vaistiniame pleistre yra 140 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: lokalus skausmo, sukelto (pvz., sporto traumos) dėl ūmaus sausgyslių, 
raiščių, sąnarių ar raumenų patempimo, sumušimo ar sąnarių panirimo, malšinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiesiems 1 vaistinį pleistrą reikia priklijuoti ant skaudamos 
vietos 2 kartus per dieną – ryte ir vakare. Maksimali dienos dozė yra 2 vaistiniai pleistrai, net jeigu pažeista daugiau nei viena vieta. Vienu metu gydoma tik viena pažeista vieta. Naudoti 
ant odos. Pleistras neturėtų būti dalijamas. Jeigu reikia, pleistras prie skaudamos vietos gali būti pritvirtinamas elastiniu tvarsčiu. Gydoma ne ilgiau kaip 7 dienas. „Olfen“ pleistro jau-
nesniems kaip 15 metų pacientams naudoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei kitiems skausmą ir uždegimą 
slopinantiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams (NVNU) arba acetilsalicilo rūgščiai; astma, dilgėlinė ar ūminis rinitas, kurie pasireiškė pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų 
NVNU; esama skrandžio ar žarnų opa; atviros žaizdos, nudegimai, odos infekcijos ar egzema; paskutiniai trys nėštumo mėnesiai. Specialūs įspėjimai: jeigu simptomai išlieka ilgiau kaip 
3 d. arba pablogėja, reikia kreiptis į gydytoją. Pacientams, kurie serga ar anksčiau sirgo bronchine astma arba alergijomis, gali būti bronchų spazmas. Jeigu pavartojus vaistinio pleistro 
atsirado išbėrimų, gydymą reikia nedelsiant nutraukti. Gydomą vietą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės ir ultravioletinių soliariumo spindulių (1 dieną), kad nepasireikštų padidėjusio 
jautrumo šviesai reakcija. Vaistinį preparatą atsargiai turi naudoti pacientai, kurių inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi arba jeigu praeityje buvo pepsinė opa, žarnyno uždegi-
mas ar yra polinkis kraujuoti. Preparatą atsargiai reikia naudoti senyviems pacientams, kadangi yra didesnis nepageidaujamo poveikio pavojus. Reklamos parengimo data: 2019-11-25
TEISINGAS ĖJIMAS KOVOJANT SU SKAUSMU.

NUO SKAUSMO

ILOXEN 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės, 12 tablečių 
NERECEPTINIS VAISTAS
Veikliosios medžiagos yra ibuprofenas ir pseudoefedrino hidrochloridas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. Vartojamas 
nosies užgulimo, susijusio su ūminiu rinosinusitu (įtariama virusinės kilmės), simptominiam gydymui, kai yra galvos skausmas ir (arba) karščiavimas*.Suaugusiesiems ir 15 metų bei vyres-
niems paaugliams po 1 tabletę kas 6 val. pagal poreikį. Jeigu simptomai išreikšti stipriau: po 2 tabletes kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tabletes per parą. Vaikams iki 15 metų 
vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, moterims trečią nėštumo trimestrą, žindymo laikotarpiu, ankstesnės padidėjusio jautrumo 
reakcijos, sukeltos nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), virškinimo trakto kraujavimas arba perforacija, anksčiau pasireiškę vartojant NVNU, esama aktyvi peptinė opa ar kraujavimas arba 
anksčiau buvę kraujavimo epizodai, hemopoezės anomalijos, kraujavimas iš smegenų arba kitų kraujagyslių, sunkus kepenų ir (arba) inkstų, širdies nepakankamumas, sunkūs širdies ir krau-
jagyslių sistemos sutrikimai, išeminė širdies liga (širdies liga, hipertenzija, krūtinės angina), tachikardija, hipertirozė, diabetas, feochromocitoma, anksčiau buvęs insultas arba esami jo rizikos 
faktoriai (dėl pseudoefedrino hidrochlorido α simpatomimetinio poveikio), uždaro kampo glaukomos rizika, šlapimo susilaikymo dėl šlaplės ar prostatos sutrikimų rizika, miokardo infarktas, 
traukuliai anamnezėje, sisteminė raudonoji vilkligė. Negalima vartoti kartu su kraujagysles siaurinančiais vaistais arba metilfenidatu, neselektyviais MAOI. Specialūs įspėjimai: ILOXEN reikia 
vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant selektyvius ciklooksigenazės (COG-2) inhibitorius. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei sergate bronchų astma, cukriniu diabetu, psichoze, 
padidėjęs skydliaukės aktyvumas, buvo sutrikimų ar sergate virškinamojo trakto liga, padidėjęs kraujospūdis, nesveiki inkstai ar kepenys, sutrikęs kraujo krešėjimas, yra širdies ir kraujagyslių 
sutrikimų. Jei pasireiškia staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš tiesiosios žarnos ar kiti išeminio kolito simptomai, reikia nutraukti pseudoefedrino vartojimą ir kreiptis medicininės pagalbos. 
Parengimo data: 2022.01.17
DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!*

599
€





-20% 527€
659

-30% 657€
939

-35% 1033€
1589

JAMIESON folio rūgštis, 1 mg, 100 tablečių
Maisto papildas 

•  B grupės vitaminas, svarbus besilaukiančioms moterims. Folio rūgšties rekomenduojama vartoti 
nėštumo metu ir maitinant krūtimi. 

• Foliatai padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir motinos audinių augimą nėštumo metu.
• JAMIESON folio rūgštis gamybos proceso metu nėra veikiama alkoholio, kitų cheminių medžiagų 

ar aukštos temperatūros, todėl tai teigiamai veikia jos įsisavinimą.
• Dėl didelės (1 mg) koncentracijos užtenka vartoti tik vieną tabletę per dieną.
• Pakuotės užtenka net trims mėnesiams. 

JAMIESON selenas, 100 mcg, 100 tablečių
Maisto papildas 

• Selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
• JAMIESON selenas pagamintas iš mielių, todėl jį gerai pasisavina organizmas. 
• Pakuotės užtenka pusantro mėnesio.

 

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! 

Pagaminta klevų šalyje

Pagaminta klevų šalyje

Pagaminta klevų šalyje
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LIVOL
MAISTO PAPILDAI
„Livol“ – tai suderintos ir prie Jūsų priderintos vitaminų sistemos geriausiam efektui pasiekti. Tai holistinė sistema, kur vienas kitą papildantys produktai sudaro 
puikiai suderintą kompleksą, padedantį palaikyti gerą savijautą. Skandinaviški „Livol“ vitaminai – tai pirmos tokio tipo vitaminų sistemos: aiškios, paprastos bei 
visiems prieinamos. Produktai sukurti remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl maksimaliai veiksmingi.
„LIVOL“ – VITAMINŲ SISTEMOS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

GERAI SAVIJAUTAI

GLUKOZIN, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS. Glukozin sudėtyje yra sauso baltojo šilkmedžio lapų, miškinės pokštenės bei kininio cinamono žievės ekstraktų, cinko ir vitamino B6. 
Vartojimas: ne daugiau 2-jų tablečių per dieną prieš arba valgių metu, kuomet suvartojama daugiausia angliavandenių, užsigeriant pakankamu skysčio 
kiekiu. Nevartokite esant padidėjusiam jautrumui kuriai nors iš sudedamųjų dalių.

ARTILANE FORTE skystis,  
15 vienadozių buteliukų 1699 1019 €
Maisto papildas su saldikliais
Maisto papildo sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno, 
gliukozamino ir chondroitino, hialurono rugšties, magnio, cinko, pluoštinės 
bosvelijos (Boswellia serrata), antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, 
kvercetino, vitamino C.

ARTILANE CLASSIC skystis, 
15 vienadozių buteliukų 1199 719 €
Maisto papildas su saldikliu
Maisto papildo sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno, 
hialurono rugšties, magnio, cinko, antioksidantų: kofermento Q10, likopeno, 
kvercetino, vitamino C.

Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų 
būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba 
bei sveikas gyvenimo būdas.

MAGNEZ+B6 OPTIMAL, 
100 tablečių 759 531 € -30 %
MAISTO PAPILDAS
Maisto papildas, kurio sudėtyje yra mitybą papildančio magnio ir vitamino B6.
Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams po 1 tabletę 
per dieną. 

OMEGA-3 1000 MG, 
60 kapsulių 959 575 € -40 %
MAISTO PAPILDAS
EPA (liet. EPR – eikozapentaeno rūgštis) ir DHA (liet. DHR – dokozaheksae-
no rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR (dokozaheksaeno 
rūgštis) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų 
regėjimą.

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 100 tablečių 1640 984 € -40 %
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 30 tablečių 997 598 € -40 % 
GLIUKOZAMINAS PLIUS KOLAGENAS,CHONDROITINAS, MSM
60 tablečių 1638 1147 € -30 %
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt

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

KAULAMS IR SĄNARIAMS

TEDIS SU EŽIUOLE, 100 miško uogų skonio tablečių 1479 1035 € 
TEDIS SU EŽIUOLE, 30 miško uogų skonio tablečių  955 669 €
MAISTO PAPILDAS. TEDIS SU EŽIUOLE papildo vaiko organizmą vitaminais ir mikroelementais. Sudėtyje yra ežiuolių, liucernų, guobų, spanguolių ekstraktų 
ir vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. TEDIS SU EŽIUOLE kramtomosios tabletės yra vaikų mėgstamos meškiukų formos.

-30% 447€
639

-50% 425€
849

-40%

-30%

-30% -30%

VITADAY ŽUVŲ TAUKAI 1000MG, 60 kapsulių 
MAISTO PAPILDAI
Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir dokozaheksaeno rūgštis (DHR), esančios žuvų taukų sudėtyje, padeda palaikyti normalią širdies veiklą. 

IKI -40%
IKI -40%
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-30% 944€
1349

-50% 599€
1198

-30% 496€
709

-30% 1602€
2289-30%

-40%

-40%-40%

EMILI ARBATOS VIRŠKINIMUI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

FORTE MĖLYNIŲ TABLETĖS SU CINKU, 80 tablečių
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
Rekomenduojama vartoti, kai akys pavargsta dirbant kompiuteriu, vairuojant, daug skaitant, nešiojant kontaktinius lęšius.

AKIMS MINERALŲ KOMPLEKSAS

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

NORMALIAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJAI KRAUJYJE PALAIKYTI

BIOCA + K + MG + ZN SU VITAMINU D3, 28 paketėliai
MAISTO PAPILDAS
Maisto papildas milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar 
saldiklių. Net 4 mineralų kompleksas: kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D. Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, raumenų 
veiklą. Magnis mažina pavargimo jausmą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Cinkas padeda palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę, 
imuninės sistemos veiklą. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Tinka veganams, nėščiosioms ir maitinančiosioms. Pagaminta Izraelyje. 
NEPRARASK MINERALŲ – NEPRARASK ENERGIJOS!

AMBIO URO COMPLEX, 30 kapsulių 949 569 €
AMBIO CRANBERRY COMPLEX, 30 kapsulių 898 539 €
MAISTO PAPILDAI

AMBIO MULTIVITAMINAI SU ELEUTEROKOKU, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Gausus vitaminų, mineralų ir aminorūgščių kompleksas, papildytas eleuterokokų ekstraktu bei kofermentu Q10.
Tik 1 tabletė per dieną.

VITADAY MULTIVITAMINAI MOTERIMS, 60 tablečių 749 449 €
VITADAY MULTIVITAMINAI VAIKAMS, 60 tablečių 549 329 €
VITADAY MULTIVITAMINAI VYRAMS, 60 tablečių 799 479 €
MAISTO PAPILDAI

WALMARK LINIJOS VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI
MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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IKI -40%

-30% 797€
1139

-50%

499
€

1299
€

NUO 529
€

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

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

ISEREN, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų.
Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

 
AVODELE 1,5 mg, 1 tabletė  
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Avodele yra skubios pagalbos kontraceptikas, kurį galima pavartoti per 72 valandas (t. y. per tris paras) po lytinio akto, kurio metu kontraceptinės priemonės nebuvo naudotos arba 
naudota kontraceptinė priemonė nebuvo veiksminga. Avodele sudėtyje yra sintetinio hormono, veikliosios medžiagos, vadinamos levonorgestreliu. Suvartotas per 72 valandas po 
nesaugaus lytinio akto, jis 79 % atvejų apsaugo nuo nėštumo. Vartotinas šiais atvejais:
– Lytinio akto metu nebuvo naudota kontraceptinė priemonė.
– Jei kontraceptinė priemonė naudota netinkamai.
Kaip vartoti Avodele.Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Po nesaugaus lytinio akto išgerkite vieną tabletę kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 72 
valandų (3 parų). Tabletę geriausia išgerti per 12 valandų. Antrą tabletę išgerkite praėjus 12 val. (bet ne daugiau kaip 16 val.) po pirmosios tabletės išgėrimo. Jei žinote arba manote, jog 
nesate nėščia, Avodele galite vartoti bet kurią ciklo dieną. Tabletę nurykite nekramtytą, užsigerkite vandeniu. Ji bus tuo veiksmingesnė, kuo greičiau ją išgersite. Avodele vartoti negali-
ma: Jeigu yra alergija levonorgestreliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos informacinio lapelio 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Prieš vartodama, 
pasitarkite su gydytoju, nes Avodele, kaip skubios kontracepcijos priemonė, Jums gali netikti. Gydytojas gali Jums skirti kitokią skubios kontracepcijos priemonę. Kaip dažnai galima var-
toti Avodele. Avodele vartotina tik neatidėliotinu atveju ir nėra reguliarios kontracepcijos metodas. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors 
jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Labai dažnas. Šleikštulys (pykinimas); Gali būti nereguliarus pakraujavimas iki prasidedant mėnesinėms; Gali skaudėti pilvo apačią; Nuovargis; Galvos 
skausmas. Dažni Vėmimas; Gali pakisti mėnesinių ciklas; Išgėrus šio vaisto, gali atsirasti krūtų jautrumas, viduriavimas, svaigulio pojūtis. Labai retas Bėrimas, dilgėlinė, niežulys, veido pa-
tinimas, dubens srities skausmas, skausmingos mėnesinės. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų 
sveikatai. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant informaciniame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2021-09-01.

PSILO-BALSAM 1 % gelis, 20 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Diphenhydramini Hydrochloridum. Vietinio poveikio vaistas nuo alergijos. Indikacijos: tai puiki priemonė, kai 
reikia slopinti odos niežėjimą ir malšinti skausmą esant pirmo laipsnio nudegimams, vabzdžių įgėlimams, dilgėlinei ar kitiems nedideliems odos pažeidimams. 
Vartojimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams tepti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti 3–6 kartus per parą. Kontraindikacijos 
ir specialūs įspėjimai: gelio naudoti negalima, jeigu yra alergija difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gelio negalima tepti ant atvirų žaizdų ar 
gleivinių. Vengti patekimo į akis. Jei patepus gelio ėmė perštėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Pakuotės lapelio peržiūros data 2018-10-15. 
Reklamos teksto parengimo data 2022-07-13.  2207_ SB_Psilo-1_V01_LT  

MOTERIMS

SKUBIOS PAGALBOS KONTRACEPTIKAS

BEPANTHEN
Bepanthen 50 mg/g kremas, 30 g   529 € 
Bepanthen 50 mg/g tepalas, 30 g   529 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g kremo arba tepalo yra 50 mg dekspantenolio. Indikacijos: paviršinių odos žaizdų (nedidelių nudegimų, nubrozdinimų) gijimo gerinimas. 
Vartojimo būdas ir dozavimas: nuvalytą žaizdą ar pažeistą odą tepti kremu arba tepalu vieną ar daugiau kartų per dieną, reikalui esant. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo po-
būdžio ir eigos. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba 
vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant Bepanthen tepalą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data: 2022-05 CH-20220509-54

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g   579 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. 1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio ir 5 mg chlorheksidino dihidrochlorido. Indikacijos: lokalus įvairių paviršinių žaizdų, pvz. nubrozdinimų, įpjovimų, 
įbrėžimų, odos įtrūkų, nudegimų gydymas, kai yra infekcijos pavojus. Vartojimo būdas ir dozavimas: kūdikiams nuo 1 mėn., vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems išvalytą žaizdą arba 
pažeistą odos vietą reikia tepti plonu kremo sluoksniu vieną arba kelis kartus per dieną, kol žaizda užgis. Venkite tepti didelius odos plotus. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba bet 
kuriai pagalbinei medžiagai; gilios arba stipriai užkrėstos žaizdos; jei trūkęs ausies būgnelis, negalima tepti ausies srityje. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: saugokitės, kad kremo 
nepatektų į akis, ausis ir ant gleivinių. Negalima tepti ant sudirgintos, bet neinfekuotos odos. Negalima vartoti kartu su kitomis antiseptinėmis medžiagomis, muilu. Jei pasireiškia sunkios 
alerginės reakcijos simptomai, vartojimą nedelsiant nutraukite ir pasitarkite su gydytoju.  Reklamos teksto parengimo data: 2022-05 CH-20220509-54
BEPANTHEN® – KIEKVIENŲ NAMŲ VAISTINĖLEI!

PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GIJIMO GERINIMUI

PROVITAL, 30 tablečių 1520 912 € -40 %
MAISTO PAPILDAS. „Provital“ sudėtyje yra gulsčiosios serenojos vaisių 
ekstrakto, paprastųjų moliūgų sėklų aliejaus, didžiųjų dilgėlių lapų miltelių, 
gulsčiosios ragužės vaisių ekstrakto, vitaminų, vario, cinko, seleno, likopeno, 
aminorūgščių. Vitaminas E, varis ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės 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. 

NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS, 
60 kapsulių 1805 1264 € -30 % 
MAISTO PAPILDAS. Nakvišų ir agurklių aliejai – polinesočiųjų riebalų rūgščių 
šaltiniai, juose ypač daug linoleno ir gama linoleno rūgščių bei kitų medžiagų, 
kurie ypač reikalingi moterims. Produkto sudėtyje esantis vitaminas E padeda 
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Nakvišų ir agurklių aliejai kartu 
su vitaminu E veikia kompleksiškai bei sustiprina vienas kito poveikį. Šie aliejai 
išgaunami šaltojo spaudimo būdu, todėl išsaugomos jų vertingosios savybės.
Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.
MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

AMBIO AUGALINIS KOMPLEKSAS VYRIŠKUMUI, 60 kapsulių 1798 899 €
AMBIO TRIBULUS, 30 tablečių 1498 749 €
MAISTO PAPILDAI

-30% 244€
349

499
€

GRIVIX 1 mg/g gelis, 30 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Sudėtis: kiekviename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato. Pagalbinės medžiagos: benzalkonio chloridas ir 
propilenglikolis. Terapinės indikacijos: dermatozės, dilgėlinės, vabzdžių įkandimo, nudegimo saulėje arba paviršutinio odos nudegimo (pirmojo laipsnio) sukelto 
niežėjimo trumpalaikis malšinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas: vaikams, suaugusiesiems ir senyviems pacientams: ant pažeistos ir niežtinčios odos GRIVIX 
reikia tepti plonu sluoksniu 2–4 kartus per parą. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 2 metų amžiaus) reikia vengti vartoti ant didelių odos plotų. 
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo 
priemonės: jei GRIVIX gydomas didelis odos plotas, reikia vengti ilgalaikio šių paviršių saulės apšvietimo. Kūdikiams ir mažiems vaikams (jaunesniems nei 
2 metų amžiaus) didelio odos ploto, ypač pažeisto ar apimto uždegimo, geliu tepti reikia vengti. Vaistinio preparato sudėtyje yra benzalkonio chlorido, kuris 
dirgina, gali sukelti odos reakcijų, ir propilenglikolio, kuris gali sudirginti odą. Reklamos teksto parengimo data: 2018-04. 
NURAMINK SUDIRGINTĄ IR NIEŽTINČIĄ ODĄ!

NIEŽULIUI MALŠINTI



26 GROŽIUI Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja 
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-40%-50%

-30% -25%

-30% -25%

URIAGE BARIESUN
APSAUGAI NUO ŽALINGŲ SAULĖS SPINDULIŲ
„Uriage Bariesun“ priemonės patikimai apsaugo nuo žalingų UVA/UVB spindulių, lengvai įsigeria į odą, drėkina ir neleidžia jai išsausėti. Galite išsirinkti 
sau tinkamą kremą ar purškalą pagal odos tipą.
MĖGAUKITĖS SAULE SAUGIAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

URIAGE KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
URIAGE dermatologinės kosmetikos pagrindas – unikalios sudėties terminis vanduo, todėl kūno priežiūrai skirtos priemonės drėkina, minkština odą, 
stiprina apsauginį odos barjerą, apsaugo ją nuo laisvųjų radikalų poveikio. Tinka jautriai odai. 
VISAI ŠEIMAI. 
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Jau daugiau kaip 40 metų „La Roche-Posay“ bendradarbiauja su viso pasaulio dermatologais. Mūsų tikslas – kurti odos priežiūros ir makiažo priemones, 
atitinkančias pacientų poreikius ir reikalavimus. Sukaupusi daugiau kaip 40 metų mokslinių tyrimų patirties ir turėdama 25 patentus, „La Roche-Posay“ 
tapo savo srities lydere – ji kuria jautriai odai skirtas priemones ir užtikrina aukščiausio lygio toleravimą bei saugumą. Su raminamuoju antioksidaciniu 
„La Roche-Posay“ terminio šaltinio vandeniu.
GERESNIS GYVENIMAS JAUTRIAI ODAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

VICHY CAPITAL SOLEIL
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Visos priemonės „Vichy“ atitinka griežtai nustatytą sudėtį ir taip visiškai sumažina sudirgintos odos riziką bei užtikrina hipoalergines ypatybes. Siekdama 
pasiūlyti didžiausią galimą odos, įskaitant itin dirglią, priežiūrai skirtų priemonių pasirinkimą, „Vichy Laboratories“ jas gamina be parabenų. Priemonių 
sudėtyje yra odą stangrinančio, raminančio ir atkuriančio terminio šaltinio „Vichy Spa“ vandens, be to, jos visada išbandomos ant jautrios odos.
JŪSŲ TOBULA ODA
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

VICHY NEOVADIOL
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Perimenopauzės ir postmenopauzės laikotarpiu hormonų disbalansas akivaizdžiai paveikia jūsų odą. Estrogenų sumažėjimas ir kortizolio padidėjimas 
pagreitina odos senėjimo požymių atsiradimą.
„Vichy Laboratoires“ sukūrė primones, sujungiančias „Vichy“ vulkaninį vandenį, praturtintą 15 mineralų su augalinės kilmės veikliosiomis medžiagomis bei 
hialurono rūgštimi. Jos kompensuoja matomą perimenopauzės ir menopauzės poveikį odai, užkirsdamos kelią odos tankio mažėjimui ir koreguodamos 
veido kontūrą.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

VICHY HOMME
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
„Vichy“ priemonės, papildytos vulkaninio vandens galia bei dermatologijoje žinomomis natūralios kilmės veikliosiomis medžiagomis, stiprina odą kie-
kvienu gyvenimo momentu, kovoja su vidiniais ir išoriniais agresoriais. Gimęs Prancūzijos ugnikalnių regione, „Vichy“ vulkaninis mineralizuojantis vanduo 
sudėtyje turi net 15 galingų mineralų, kurie stiprina natūralią odos apsaugos funkciją. Veiksmingumas įrodytas dermatologų.
SVEIKATA – SVARBIAUSIA. PRADĖK NUO ODOS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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TALIJA S 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
„Talija S“ – subalansuotas augalinių medžiagų derinys, norinčioms turėti grakščias kūno linijas. Šio maisto papildo sudėtyje esantys gvaraninių paulinijų 
ir kambodžinių garcinijų vaisių ekstraktai padeda palaikyti normalų kūno svorį. Tikrųjų imbierų šaknų ekstraktas padeda palaikyti tonusą, energingumą ir 
mažinti nuovargį, o chromas – palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Cholinas padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą. Vartojimas: gerti po 
1 tabletę 2 kartus per dieną 30 min. prieš valgį užgeriant stikline vandens.
DAILU. ŽAVU. GRAKŠTU

BEOTEBAL
BEOTEBAL 10 mg, 30 tablečių 1770 €
BEOTEBAL 10 mg, 60 tablečių 2566 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
BEOTEBAL 10 mg tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino.
Terapinės indikacijos. „BEOTEBAL“ priklauso B vitaminų preparatų grupei ir vartojamas biotino trūkumo gydymui suaugusiesiems. Biotino trūkumas gali 
sukelti plaukų retėjimą, plaukų slinkimą, nagų ir plaukų augimo sutrikimus bei padidėjusį trapumą, dermatitą (odos uždegimą, kuriam paprastai būdingas 
niežulys ir paraudimas) aplink akis, nosį, burną, ausis ir kirkšnis, konjunktyvitą (akies junginės uždegimą, dėl kurio akys atrodo paraudusios), nuovargio, 
parestezijos (nenormalaus odos pojūčio, pasireiškiančio tokiais simptomais kaip dilgčiojimas, perštėjimas, šalimas, deginimas, tirpimas) simptomus. 
Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems, įskaitant senyvus pacientus, vartoti 10 mg biotino, t.y. 1 tabletė „BEOTEBAL“ per parą. Vaistas nėra 
skirtas jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs 
įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu yra numatoma atlikti laboratorinius tyrimus, turite pasakyti savo gydytojui arba laboratorijos darbuotojams, 
kad vartojate arba neseniai vartojote „BEOTEBAL“, nes biotinas gali turėti įtakos tokių tyrimų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, koks tyrimas atliekamas, dėl 
biotino poveikio tyrimų rezultatai gali būti klaidingai didesni arba klaidingi mažesni. Reklamos teksto parengimo data 2022-04.
*Slenkantys, silpni, trapūs plaukai yra viena iš biotino trūkumo išraiškų. „Beotebal“ yra nereceptinis vaistas skirtas biotino trūkumo gydymui.

SLENKA PLAUKAI?* PASITIKĖK VAISTO GYDOMĄJA GALIA!

SVORIO KONTROLEI

AMBIO GROŽIUI, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
• Vitaminų ir mineralų kompleksas, skirtas normaliai odos, plaukų ir nagų būklei palaikyti.
• Riboflavinas (vitaminas B2), niacinas, jodas ir vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę.
• Selenas padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę.
• Varis padeda palaikyti normalią plaukų ir odos pigmentaciją.
• Biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.
• Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, nagų ir odos būklę.
• Cinkas, selenas, varis ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai odos, kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantų ir dantenų funkcijai, susidarymą.

NORMALIAM KŪNO SVORIUI PALAIKYTI

AMBIO HYDRO CONTROL COMPLEX, 30 kapsulių 949 475 €
AMBIO OBUOLIŲ SIDRAS, 60 kapsulių 998 499 €
MAISTO PAPILDAI

AMBIO SELENAS IR CINKAS SU VITAMINAIS, 90 tablečių 998 599 €
AMBIO SELENAS, 90 tablečių 799 479 €
MAISTO PAPILDAI

BIODERMA SEBIUM
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
PATI ODA įkvėpė BIODERMĄ rasti sprendimą, kaip veikti aknės atsiradimo priežastis. ILGAM.
Sébium produktų linija kovoja su odos nelygumais (spuogais, inkštirais) remdamasi Fluidactiv™ patentu ir siūlo naujausios kartos priemones, kurios tiesio-
giai veikia sebumo (odos riebalų) kokybę ir neleidžia jam sutirštėti. Tokiu būdu oda apsaugoma nuo spuogų susidarymo.
BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms





TENA
SAUSKELNĖS, ĮKLOTAI, PAKLOTAI IR KOSMETIKA.
Patikimos, odos sveikatą užtikrinančios TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo. Papil-
domai naudojamos TENA odos priežiūros priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už 
VIENOS KAINĄ!

IKI -30%

IKI -30%

ROYAL DENTA
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Su dantų pasta ir šepetėliais „Royal Denta“ su sidabro arba aukso dalelėmis dantų priežiūra bus maloni ir kokybiška. Visų rūšių dantų pasta sukurta deri-
nant naujausias gamybos technologijas ir Rytų medicinos tradicijas. Sidabras arba auksas, esantis dantų šepetėliuose, sunaikina iki 99,9 % visų bakterijų, 
patenkančių ant šepetėlio šerelių. Dėl unikalios sudėties ir ypatingos dvejopos šerelių technologijos dantis galėsite išsivalyti ypač kokybiškai ir švelniai, 
o šepetėlį naudosite ilgiau nei įprastą.
„ROYAL DENTA“ – AUKSO VERTA ŠYPSENA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ZYLIA
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
„Zylia Whitening“ – nepriekaištingai jūsų burnos higienai. Efektyviai mažina apnašas, balina dantis ir suteikia jiems blizgesio bei gaivų burnos kvapą.
„Zylia Parodont“ – parodontozės pažeistų dantų ir jautrių dantų profilaktikai. Su žagreniais, ramunėlėmis, dilgelėmis ir čiobreliais. 

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

VAGISAN
KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS. Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgšti aplinka – būtina 
sąlyga, kad laktobacilos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios 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.
TAVO INTYMIAI SVEIKATAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

INTYMIAI HIGIENAI

ELMEX
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Dantų pastos „elmex®“ su amino fluoridu sukuria ilgai išliekantį apsauginį sluoksnį, kuris padeda išvengti skausmo ir dentino ėduonies. Švelnios valomosios 
dalelės sukurtos pasirūpinti jautriais dantimis. Remineralizuoja pažeistas danties emalio vietas – tai užtikrina efektyvią dantų apsaugą nuo ėduonies. „elmex®“ 
burnos higienos priemonės profesionaliai pritaikytos ne tik skirtingoms amžiaus grupėms, bet ir pačioms įvairiausioms problemoms spręsti. 
INDIVIDUALIOS PROBLEMOS. PROFESIONALŪS SPRENDIMAI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

VAXOL ausų purškalas 10 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ 
„Vaxol“ – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą: sušvelnina, drėkina ir natūraliai šalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 
metų, greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo švirkštu poreikį. Ypač patariama naudoti užsiimantiems vandens sportu, dažnai naudojan-
tiems ausinukus, klausos aparatus, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms. 
AUSŲ PURŠKALAS SU ALYVUOGIŲ ALIEJUMI

AUSŲ SIERAI SUMINKŠTINTI IR IŠVALYTI

1+1 Dvi tokios pačios
pakuotės už 
VIENOS KAINĄ!

ORALFLUX
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Reguliariai naudojamas „Oralflux“ gaivina burnos kvapą. Be alkoholio. Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką nau-
dojimą. „Oralflux“ turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, 
kol skystis atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po 
skalavimo. Buteliukas turi INOVATYVŲ DOZATORIŲ - TIKSLU IR EKONOMIŠKA!
STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

GENTLE DAY®

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

DOVANA
PERKANT PAKUOTĘ 
GENTLE DAY –
DRĖGNOS SERVE-
TĖLĖS BAMBOO 
DOVANŲ!





31MAŽYLIUI IR MAMAI
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Pasiūlymai galioja 2022 08 01 – 2022 08 31.
Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su 
vaistinės lojalumo kortele, 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/informaciją ant išorinės pakuotės 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, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje 
vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2022 07 16.

ESPRICO®, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS. 
ESPRICO® – subalansuotas žuvų taukų ir nakvišų aliejaus derinys. Šiame produkte gausu polinesočiųjų riebalų rūgščių (omega-3 EPR/ DHR ir omega-6 GLR). Organizmas omega riebalų 
rūgščių negamina, todėl jų būtina gauti su maistu. Kapsulių sudėtyje taip pat yra magnio (4 kapsulėse: 80mg) ir cinko (4 kapsulėse 5mg). Cinkas svarbus normaliai pažinimo funkcijai. Magnis 
svarbus normaliai nervų sistemos veiklai ir normaliai psichologinei būklei palaikyti. Vartojimas: vaikams, 5 metų ir vyresniems, gerti po 2 kapsules du kartus per dieną (ryte ir vakare) valgio 
metu arba pavalgius. Kapsules galima sukramtyti arba užgerti skysčiu. Taip pat kapsulių turinį galima išspausti į šaukštą, įmaišyti į maistą. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. 
Vartojant  dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą. Jei esate alergiški kuriai nors iš sudedamųjų dalių tokiai, kaip žuvis ar nakviša, ESPRICO® nereikėtų vartoti. Reklamos teksto parengimo 
data: 2022-05-13. PM-LT-2022-5-1993. 

DENTINOX burnos gleivinės gelis, 10 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 g gelio yra 150 mg Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) Rauschert, flos (ramunėlių žiedų) tinktūros 1:5, (ekstrakcijos tirpiklis 70 % V/V etanolis), 
3,4 mg lidokaino hidrochlorido, 3,2 mg makrogolio laurilo eterio. Indikacijos. Vaistas vartojamas trumpai pieninių dantų dygimo negalavimams (dantenų 
sudirginimui, skausmingumui) mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas. Pasireiškus dantų dygimo  požymiams, švariu pirštu arba švariu vatos tamponėliu 
užtepkite žirnio dydžio Dentinox ant pažeistos dantenų srities bei lengvai jį įtrinkite. Šią procedūrą reikia pakartoti 2-3 kartus per dieną, ypač po valgio ir 
prieš miegą. Dentinox vaikams gali būti vartojamas tol, kol išdygs  visi pieniniai dantys, taip pat ir vėliau, kai dygsta  krūminiai dantys.  Kontraindikacijos. 
Padidėjęs jautrumas ramunėlėms arba kitoms graižažiedžių (Asteraceae) medžiagoms, lidokainui ir jam panašiems (amidų grupės) anestetikams arba 
bet kuriai pagalbinei medžiagai.  Specialūs įspėjimai. Reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. Dentinox sudėtyje yra sorbitolio. Jeigu gydytojas 
Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Reklamos teksto parengimo data: 2021-04-19

AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI
AMEDIPLUS nėštumo testas, juostelė, 1 vnt. 105 079 €   
AMEDIPLUS nėštumo testas, kasetė, 1 vnt.  195 146 €  
AMEDIPLUS nėštumo testas, ypač ankstyvas/srovinis, 1 vnt. 599 449 €  
AMEDIPLUS nėštumo testas, srovinis, 1 vnt. 399 299 € 
AMEDIPLUS nėštumo testas, Ovuliacijos, 1 vnt. 195 146 €   
MEDICINOS PRIEMONĖS
Moteriai pastojus jos organizmas ima gaminti specifinį hormoną „žmogaus chorioninį gonado tropiną“ (ŽCG) tai yra glikoproteininis hormonas išskiriamas 
iškart po apvaisinimo besivystančios placentos. Nėštumo testas Amediplus yra skirtas nustatyti ŽCG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagno-
zę nustato gydytojas. Testo  tikslumas 99%, jautrumas 99%.

AMBIO KALCIS GUMINUKAI VAIKAMS, 36 guminukai
MAISTO PAPILDAS
Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, normalią energijos apykaitą, normalų kraujo 
krešėjimą, normalų virškinimo fermentų veikimą. Fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, normalią energijos apykaitą. Vitaminas D 
padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą ir normalią kalcio koncentraciją kraujyje bei palaikyti normalią kaulų ir dantų 
būklę, normalią raumenų funkciją, normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas K padeda palaikyti normalų kraujo krešėjimą ir normalią kaulų būklę.

AMBIO ŽUVŲ TAUKAI VAIKAMS,  
30 kramtomųjų kapsulių 899 539 € -40 %
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.

AMBIO VITAMINAS D3 VAIKAMS,  
30 kramtomųjų kapsulių 799 399 € -50 %
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) įsisavini-
mą, kalcio koncentraciją kraujyje.
• Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

AMBIO MULTIVITAMINAI 
NĖŠČIOSIOMS IR 
MAITINANČIOMS, 
30 tablečių 995 597 €
MAISTO PAPILDAS
• Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu, 
padeda palaikyti normalią kraujodarą; 
• Riboflavinas, tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12, biotinas ir 
magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą; 
• Foliatai, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitami-
nas B12 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;

AMBIO FOLIO RŪGŠTIS 1000µg, 
90 tablečių 569 341 €
MAISTO PAPILDAS

-50% 499€
998 IKI -50%



-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 atsiskaitoma 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 nemo-
kamu telefonu 8 800 10008. 
Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt.


