TOP RUGSĖJO PASIŪLYMAI
-50% 58511€
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AMBIO OMEGA-3 FORTE

NUO

299€

DOLMEN 25 mg, 10 tablečių 299 €
DOLMEN 25 mg, 10 paketėlių 399 €
DOLMEN 25 mg, geriamasis tirpalas,

60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

10 paketėlių 449 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

• Dokozaheksaeno rūgštis (DHR) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.
• Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
• Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

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

-50% 72514€

299€
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AMBIO VITAMINAS D3

KREON 10 000 V skrandyje neirios

kietosios kapsulės, 20 kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

4000 IU, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

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

-50% 3757€
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BIOSILYMARIN
105 g granulės, 28 paketėliai
MAISTO PAPILDAS

Ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai – silimarinas! Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų ląstelių regeneraciją, kepenų funkciją, virškinimą, organizmo valymo funkciją. Užtenka 1 pakelio per dieną. Pagaminta Čekijoje. Turi ekologiškumo sertifikatą!
PASIRŪPINKITE SAVO KEPENIMIS!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

SALDUS MIEGAS
15 kapsulių 698 €
MAISTO PAPILDAS

Linija „Saldus miegas“ – dvejopo poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „Saldus miegas“ vartotojų jau įvertintas, dvejopo poveikio,
net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, skirtas greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. Sudėtyje esantys šimtmečius naudojami ramunėlių, valerijonų ekstraktai ir mokslo pagrįstos medžiagos – 5-hidroksitriptofanas ir melatoninas – bei B grupės vitaminai padės patiriantiems stresą ir jaučiantiems nerimą.
Tik 1 kapsulė prieš miegą!
GERAM POILSIUI – SALDUS MIEGAS

2

SUPER PASIŪLYMAI!
NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO

199€

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI

IKI

-35%

IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių 199 €
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 349 €
IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 249 €
IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 399 €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių 299 €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 499 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama
1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą); „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą
tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima; „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) vartoti po
1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 600 mg, vartojant per kelis kartus). 10–12 m.
vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 4 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg,
vartojant per kelis kartus). Dozavimas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei būtina,
rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (1200 mg) per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet
kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo
rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Teksto parengimo data 2022-03-03.
YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.
NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO

699€

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

NUO

586€

ODIFLAN

ODIFLAN 20 mg/g gelis, 50 g 699 €
ODIFLAN 20 mg/g gelis, 100 g 999 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.
1 g gelio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkančio 20 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos: suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems
paaugliams skirtas lokaliai simptominiam skausmui malšinti, esant ūminiams įtempimams, patempimams ar sumušimams po bukos traumos. 14 m. ir
vyresniems paaugliams vaistinis preparatas skirtas gydyti trumpą laiką. Dozavimas ir vartojimo būdas: „Odiflan“ reikia vartoti ant odos 2 kartus per
parą (geriausia ryte ir vakare). Atsižvelgiant į gydomos pažeistos vietos dydį, reikia nuo vyšnios iki graikiško riešuto dydžio gelio kiekio, atitinkančio
1–4 g gelio, kuris atitinka 20–80 mg diklofenako natrio druskos. Didžiausia paros dozė yra 8 g gelio, kuris atitinka 160 mg diklofenako natrio druskos. Vartojimo trukmė priklauso nuo simptomų bei pagrindinės ligos. Be gydytojo patarimo „Odiflan“ negalima vartoti ilgiau kaip 1 savaitę. Jeigu per 3–5 dienas
simptomai nepalengvėja arba net pasunkėja, būtina gydytojo konsultacija. Kontraindikacijos: „Odiflan“ vartoti negalima: jeigu yra alergija diklofenakui
arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums kada nors anksčiau pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kitų NVNU (pvz., ibuprofeno) buvo
sutrikęs kvėpavimas (astma, bronchų spazmas), pasireiškė dilgėlinė, sloga, veido arba liežuvio patinimas; esant odos arba gleivinių atviroms žaizdoms,
uždegimui arba infekcijai, taip pat sergant egzema; paskutiniuoju nėštumo trimestru; jaunesniems kaip 14 m. vaikams ir paaugliams. Specialūs įspėjimai
ir atsargumo priemonės reikalingi, jei sergate astma, šienlige, nosies gleivinės patinimu ar lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, lėtinėmis kvėpavimo
takų infekcijomis arba yra padidėjęs jautrumas kitiems skausmą malšinantiems vaistams ir bet kuriems vaistams nuo reumato; taip pat pacientams,
kurie yra alergiški kitoms medžiagoms ir kuriems būna odos reakcijų, pasireiškia niežulys arba dilgėlinė. Kai „Odiflan“ vartojama dideliam odos plotui ir
ilgai gydyti, negalima paneigti galimo sisteminio šalutinio poveikio. „Odiflan“ galima vartoti tik ant nepažeistos ir sveikos odos. Žiūrėkite, kad nepatektų
į akis ir nekontaktuotų su gleivinėmis. Nesinaudokite oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. „Odiflan“ vartojimą reikia nutraukti, jei atsiranda odos bėrimas.
Vartodami šį vaistą venkite saulės spindulių, taip pat nesinaudokite soliariumu. Saugokite, kad vaikai negalėtų paliesti šiuo vaistu gydomų odos vietų.
Teksto peržiūros data: 2020-09-30. *Palyginus su Olfen 1% geliu.
TAIKLUS SKAUSMO MALŠINIMAS

GINKOBIL 80 mg, 40 kietųjų kapsulių 586 €
GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių 824 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 80/120 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 pakankamai ištirtas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Teksto peržiūros data 2017-05-22
VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

NATŪRALŪS AKIŲ LAŠAI

-30%

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

599€

SEPTABENE 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios
pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant
dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. Dozavimas: suaugusiesiems
rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama
paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms
medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas.
Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.
„Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio
chlorido antimikrobinį poveikį.
TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

SUPER PASIŪLYMAI!
PERŠALIMUI

NUO

399€

NUO

399€

COLDREX

COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 12 tablečių 399 €
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 24 tabletės 599 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, 20 mg terpinhidrato, 30 mg askorbo rūgšties. Terapinės
indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Dozavimas: suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams,
sveriantiems daugiau nei 54 kg gerti po 2 tabletes kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės per 24 valandas. 12–16 metų paaugliams, kurių
kūno svoris 43–54 kg gerti po vieną tabletę kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 4 tabletės per 24 val. Nevartoti dažniau nei kas 4 valandas.
Negalima viršyti nurodytos dozės. Nevartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vartojimo būdas: nuryti tabletę nekramčius, užgeriant reikiamu skysčio kiekiu. Specialūs
įspėjimai. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo
ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Coldrex, jei:
padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės
6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar vyresnis nei 16 metų paauglys, kurio kūno
svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vaisto sudėtyje yra kofeino. Vaisto vartojimo metu
nevartokite kitų produktų, kuriuose yra kofeino (pvz., kavos, arbatos ir kai kurių energinių gėrimų, dažniausiai tiekiamų skardinėmis). Kontraindikacijos:
jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas;
jeigu sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar
sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo
ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės
inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, kurių kūno
svoris yra mažesnis nei 43 kg. Reklamos teksto parengimo data: 2022-02-18

NUO

399€

COLDREX HOTREM

COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 pak. 399 €
COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pak. 699 €
COLDREX HOTREM HONEY & LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 pak. 699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. Vartojimo būdas. Vartoti per burną.
Suberti vieno paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens.
Dozavimas. Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg. Rekomenduojama dozė yra
1 paketėlis kas 4–6 valandas, jei reikia. Nevartokite daugiau kaip 5 paketėlių per parą. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos
dozės. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti vaistą, jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliarai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu;
vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo
amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys (negalima vartoti daugiau kaip 1
g vitamino C per parą); sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine
liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo,
gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Kontraindikacijos: jeigu
yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas; jeigu
sergate cukriniu diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia
inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą
didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius
(MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Reklamos teksto parengimo data: 2022-08-11

199€

COLDREX MAXGRIP LEMON

1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 5 paketėliai 399 €
1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 699 €

COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES

1000 mg/10 mg/70 mg milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių 699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. Vartojimo būdas. Vartoti per burną. Suberti
vieno paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. Dozavimas.
Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg. Rekomenduojama dozė yra 1 paketėlis kas
4–6 valandas, jei reikia. Nevartokite daugiau kaip 4 paketėlių per 24 valandas. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės.
Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti vaistą, jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga,
vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliarai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu; vartojate
kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus,
suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys (negalima vartoti daugiau kaip 1 g vitamino
C per parą); sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali
padidėti metabolinės acidozės rizika. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies
gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujo spaudimas; jeigu padidėjęs skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu
diabetu; jeigu sergate širdies liga; jeigu sergate uždaro kampo glaukoma; jeigu sergate feochromocitoma; jeigu sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu
esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų;
jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites
po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Reklamos teksto parengimo data: 2022-08-11
NUO SKAUSMO

399€

ADOBIL 500 mg/150 mg, 10 plėvele dengtų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 500 mg paracetamolio ir 150 mg ibuprofeno. Terapinė indikacija: silpno ar vidutinio skausmo trumpalaikiam simptominiam malšinimui. Dozavimas ir vartojimo būdas: šio vaisto negalima vartoti vaikams iki 18 metų. Suaugusiesiems įprastinė dozė yra 1 tab. arba
2 tab. kas 6 val. pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 6 tab. per 24 val. vaistą rekomenduojama užgerti pilna stikline vandens. Kontraindikacijos ir specialūs
įspėjimai: vaisto vartoti negalima jei yra alergija veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms, buvo kraujavimas virškinimo trakte ar susijęs su NVNU vartojimu, sergate ar sirgote peptine opa, vartojate daug alkoholio, sergate sunkiu širdies ar kepenų ar inkstų nepakankamumu, organizme vyksta kraujavimas,
sutrikusi kraujo gamyba, pavartojus acetilsalicilo rūgšties arba kito NVNU, buvo pasireiškusi astma, dilgėlinė arba alerginė reakcija, paskutinis nėštumo
trimestras ir jaunesniems kaip 18 metų pacientams. Vaistas didelėmis dozėmis gali truputi padidinti miokardo infarkto ir insulto riziką. Atsargiai skirti jei
yra kardiovaskulinės rizikos faktorių. Nutraukite vaisto vartojimą, jei pasireikštų sunkios odos reakcijos, tokios kaip odos išbėrimas, gleivinių pažeidimas,
pūslės ar kiti alergijos požymiai. Vaisto vartojimas gali paslėpti infekcijos požymius. Kad neperdozuoti vaisto, patikrinkite, ar kitų vartojamų vaistų sudėtyje
nėra paracetamolio. Ilgai vartojant gali pasireikšti tam tikras galvos skausmas. Gali išsikreipti šlapimo tyrimas naudojant 5HIAA duomenis. Reklamos teksto
parengimo data 2022 02 10. PM-LT-2022-2-321

IBUPROFEN LANNACHER 400 mg, plėvele dengtos tabletės, 10 tablečių
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Indikacijos: „Ibuprofen Lannacher“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą,
vartojamas trumpą laiką silpno ar vidutinio stiprumo skausmui, tokiam kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinti.
Dozavimas ir vartojimo būdas: tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavalgius, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Suaugusiesiems ir vyresniems
kaip 12 m. vaikams: 0,5–1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Negalima viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 plėvele dengtų tablečių). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų, vartojant kitą
nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, acetilsalicilo rūgšties darinius. Sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas. Paskutinių trijų nėštumo
mėnesių laikotarpis. Pepsinė opa. Kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą arba kt. Sisteminė raudonoji vilkligė. Jaunesni nei 12 m. vaikai. Specialūs
įspėjimai ir atsargumo priemonės: atsargiai skirti pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, smegenų kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir
jungiamojo audinio ligomis, senyviems pacientams. Pacientams, sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis, gali išsivystyti bronchų spazmas.
Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos gali paūmėti. Atsiradus virškinimo trakto kraujavimui ar išopėjimui, gydymas turi būti
nedelsiant nutrauktas. Vartojimas gali mažinti moters vaisingumą. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp
laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė: 10 plėvele dengtų tablečių. Farmakoterapinė grupė: nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. ATC kodas: M01AE01. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: „Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Paskutinė
teksto peržiūros data: 2021-04-22.
NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!
ESANT AKIŲ UŽDEGIMUI

-40% 149924 €
99

DESODROP® akių lašai, 8 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ. Liposominis ozonuotas tirpalas akims su LipozonEye® Ozonas - galingas natūralus antiseptikas, turintis plataus spektro antibakterinį, antivirusinį, antigrybelinį poveikį. Preparatas skirtas uždegimo simptomų gydymui taip pat ir infekcinės kilmės (konjungtyvitui, keratitui, blefaritui ir
pan.), sergantiems pasikartojančiomis akių infekcijoms, infekcijų profilaktikai po chirurginių intervencijų, traumų. Apsaugo ragenos epitelį, skatina gijimą,
bei stabilizuoja ašarų plėvelę. 2022.01.17
OZONO TERAPIJA AKIES PAVIRŠIAUS LIGOMS

3

SUPER PASIŪLYMAI!

4

-30%

VIZIK

ALLERGY, 10 ml 1599 1119 €
Lašai pavargusioms ir sausoms akims, 10 ml 1199 839 €
Lašai sudirgusioms ir paraudusioms akims, 10 ml 1229 860 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
Be konservantų
ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-30%

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

NUO

499€

-30%

ENTEROL®

ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 10 kapsulių 499 €
ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 20 kapsulių 899 €
ENTEROL®, 250 mg kietosios kapsulės, 30 kapsulių 1299 €
ENTEROL®, 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 10 paketėlių 599 €
ENTEROL®, 250 mg milteliai geriamajai suspensijai, 20 paketėlių 999 €
Saccharomyces boulardii CNCM I-745.
NERECEPTINIAI VAISTAI
Enterol vartojamas ūminio viduriavimo pagalbiniam gydymui kartu su kitais vaistais nuo viduriavimo. Vartojimo būdas. Kapsules nuryti užgeriant
gurkšniu vandens arba atidarytos kapsulės turinį supilti į nedidelį kiekį saldinto gėrimo arba į maistą. Miltelių geriamajai suspensijai paketėlio turinį
supilti į nedidelį kiekį vandens ar saldinto gėrimo, sumaišyti ir išgerti. Miltelius taip pat galima maišyti su maistu. Vaisto vartoti dar kelias paras, pasibaigus
viduriavimo simptomams. Dozavimas. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams rekomenduojama dozė yra 1 kapsulė arba paketėlis
vartojama vieną arba du kartus per parą. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enterol. Šis vaistas nepakeičia rehidracijos (normalaus organizmo skysčio tūrio ir sudėties palaikymo), jei jos reikia. Enterol vartoti negalima jeigu yra alergija veikliajai medžiagai
arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija mielių grybeliui, ypač Saccharomyces boulardii; jeigu nusilpusi imuninė sistema ar esate
gydomas ligoninėje; jeigu įstatytas centrinės venos kateteris; jeigu pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų amžiaus vaikas.
Reklamos parengimo data: 2021/01/15. 80017771
NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

699€

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

HAIR VOLUME™
MAISTO PAPILDAI
„Hair Volume™“ ir „Hair Volume™ GUMMIES“ – biologiškai veikliųjų maistinių medžiagų kompleksai su obuolių ekstraktu plaukams. Sudėtyje esantys
biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Tik 1 tabletė arba gardūs 2 guminukai per dieną padės pasirūpinti jūsų plaukais!
PAGALBA JŪSŲ PLAUKAMS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
KAI VARGINA HEMOROJAUS SIMPTOMAI

-30% 74810€

69

HEMAGEL® PROCTO 5 rektalinės žvakutės
MEDICININĖS PASKIRTIES PREKĖ
PASKIRTIS: kai vargina hemorojaus simptomai: skausmas, kraujavimas, išangės įtrūkimai, taip pat po Barono operacijos. KAIP VEIKIA: palaiko drėgną
aplinką žaizdoje; suriša laisvuosius radikalus; mažina kraujavimą, skausmą, diskomforto pojūtį, deginimą bei perštėjimą išangės ir tiesiosios žarnos srityje;
skatina gijimą. PRIVALUMAI: naudojamos tik kartą per parą; nedirgina tiesiosios žarnos gleivinės; veikia tik lokaliai; nesirezorbuoja; gerai prisitvirtina
prie gleivinės; neišteka; nereikia naudoti įklotų. Klinikiniais tyrimais pagrįstas efektyvumas ir gydomasis poveikis: po 2 savaičių naudojimo maždaug
3 kartus sumažėjo skausmas; po 2 savaičių naudojimo išnyko kraujavimas. (Atsitiktinių imčių dvigubai aklas lyginamasis bandomasis tyrimas, kuriame
dalyvavo dvi lygiagrečios grupės („HemaGel® PROCTO“ ir „Placebo“). HemaGel® bandomasis tyrimas: „Hemagel procto“ naudojimas išangės įtrūkimų ir
hemorojaus gydymui. Klinikinis tyrimas atliktas pagal ČSN EN ISO 14155, išduotą 2012 m.) SUDĖTIS: unikali patentuota formulė. Miltelių pavidalo kopolimeras HEMA-HAS. NAUDOJIMAS: žvakutes įstumti užapvalintu galu į tiesiąją žarną. Naudojamos kartą per parą, geriausia prieš einant miegoti.

deksketoprofeno trometamolis
GREITAI MALŠINA

SK AUSMĄ,

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

SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS
Dolmen. Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga. Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plėvele dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketėlyje / geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. Vaisto
forma. Plėvele dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketėlyje. Pakuotė. Po 10 tablečių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketėlyje. Indikacijos. Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiam
lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Dozavimas. Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama
gerti: po 1 tabletę / paketėlį /geriamąjį tirpalą paketėlyje 1-3 kartus per parą kas 8 valandos. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketėlyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų
ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes/ paketėlius / geriamuosius tirpalus paketėlyje per parą. Vartojimo būdas. Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas
paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15-30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis
poveikis trunka 4-6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi
bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų
funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. Įspėjimai. Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sistemine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių,
nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozės, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš
pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokius infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali
būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju
ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt
arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
Reklama paruošta: 2021 m. birželio mėn.
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SUPER PASIŪLYMAI!
NORMALIAM VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI IR SVEIKOMS KEPENIMS

-30% 3885€

54

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

KEPENIMS

NUO

497€

LIVOSIL

GASTROVAL FORTE 12 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Tai sustiprintas, originalus, net 7-nių augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurių naudą virškinimui lengva pajusti.
Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palaikyti.
GASTROVAL - SUPRANTA, KO REIKIA.
NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

NUO

499€

140 mg, 30 kapsulių 497 €
140 mg, 60 kapsulių 875 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
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 koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.
NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!
NUO RĖMENS

-40% 2934€

89

VIPROSAL B®

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g 499 €
VIPROSAL B®, tepalas, 75 g 699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio
aliejaus. Indikacijos: sąnarių ir raumenų skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: nedidelis „Viprosal B®“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai
šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti ant odos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. Specialūs įspėjimai: „Viprosal B®“
negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas: AB „Grindeks“ filialas,
Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2021-09-15.
IŠMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!
MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

299€

RANIGAST S-O-S 12 kramtomųjų tablečių
MEDICINOS PRIEMONĖ
„Ranigast S-O-S“ yra skirtas gastroezofaginio refliukso simptomams (rėmeniui, skrandžio skausmui, dispepsijai) malšinti.
• Veikia akimirksniu – nuo to momento, kai tik sučiulpsite ar išgersite tabletę.
• Dėl ypatingos sudėties apsaugo skrandžio gleivinę ir sumažina rėmens epizodų skaičių.
• Tinka naudoti ir kaip papildoma priemonė sergantiesiems gastritu, peptine opa.
• Galima naudoti nėštumo ir žindymo metu, prieš tai pasitarus su gydytoju.
Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 metų: rekomenduojama pavalgius vartoti 2 tabletes.
Vaikams (6–12 metų): rekomenduojama pavalgius vartoti 1 tabletę.
BURNOS, RYKLĖS AR DANTENŲ UŽDEGIMUI IR PATINIMUI GYDYTI

699€

ESCADRA 20 mg,
7 skrandyje neirios kietosios kapsulės
NERECEPTINIAI VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz.,
rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo
(1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaičių nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją.
Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų
(pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti pusėje stiklinės
negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją,
jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar meleną, arba jeigu įtariama ar
diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės
nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas
simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai
pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantys nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją.
Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą,
turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo
derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra
sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės
ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-12.

TANTUM VERDE FORTE

3 mg/ml burnos gleivinės purškalas (tirpalas), 15 ml
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Benzidamino hidrochloridas. Terapinės indikacijos: TANTUM VERDE vartojami lokaliam simptominiam skausmingo burnos, ryklės bei dantenų uždegimo ir
patinimo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti į burną ir ryklę. Suaugusiems žmonėms: Purškalas: 2–6 kartus per parą purkšti TANTUM VERDE
po 4–8 išpurškimus; 6–12 metų vaikams: 2–6 kartus per parą purkšti TANTUM VERDE po 4 išpurškimus; 3–5 metų vaikams: 2–6 kartus per parą purkšti
TANTUM VERDE po 1 išpurškimą. Specialūs įspėjimai: per apsirikimą pavartojus (pvz., vaikui) labai daug TANTUM VERDE, būtina nedelsiant informuoti
gydytoją. Pirmoji pagalbinė gydymo priemonė gali būti vėmimo sukėlimas. Jeigu trumpalaikis gydymas benzidaminu reikiamo poveikio nesukelia, būtina
kreiptis į gydytoją. Kontraindikacijos: alergija benzidaminui arba bet kuriai pagalbinei TANTUM VERDE medžiagai. Alergija salicilo rūgščiai arba (ir) bet
kuriam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo. Reklamos teksto parengimo data: 2022-08-09.
„TANTUM VERDE“. GREITAI NUMALŠINS GERKLĖS SKAUSMĄ.

SENJORAMS

-35%

AMBIO

AMBIO ŠIRDŽIAI, 100 ml 549 357 €
AMBIO ŠIRDŽIAI, 30 kramtomųjų tablečių 849 552 €
MAISTO PAPILDAI

162€

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

NUO

199€

-40% 5999€

98

VITADAY KOMPLEKSAS SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU
60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

2230€

PIASCLEDINE® 300 mg, 30 kietųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 100 mg neesterefikuoto avokadų aliejaus, 200 mg neesterefikuoto sojų aliejaus. Terapinės indikacijos: papildomam
suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui, pvz.: skausmui ir apsunkintam judėjimui, lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: vieną
kapsulę per parą reikia nuryti visą, užgeriant pilna stikline vandens, valgio metu. Kapsulių kramtyti negalima. Įprastinė gydymo trukmė yra 3–6 mėnesiai. Gydymą galima tęsti tol, kol vaistą gerai toleruojate ir simptomai vis dar lengvėja. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba
pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu yra alergija žemės riešutams arba sojai. Specialūs įspėjimai: vaistas skirtas tik suaugusiesiems. Atsiradus bet kokių
kepenų ar tulžies organų sutrikimo požymių ar simptomų (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, nuovargis, apetito praradimas, odos ir akių pageltimas
(gelta), šlapimo patamsėjimas), alerginės reakcijos požymių ar simptomų (dilgėlinė, niežėjimas ir (arba) odos išbėrimas/paraudimas, veido patinimas ir
(arba) kvėpavimo pasunkėjimas), kraujo krešėjimo sutrikimo požymių ar simptomų (raudonų ar purpurinių odos dėmių, savaiminių mėlynių, dėminių
kraujosruvų ar gleivinės kraujavimas) gydymą nutraukite ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Pacientams, kurie yra jautrūs žemės riešutų baltymams, yra
didesnė rizika pasireikšti sunkioms reakcijoms į sojų preparatus. Reklamos teksto parengimo data 2021-08-02
AKIMS DRĖKINTI

-30%

THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 199 €
THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 299 €
THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 399 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga: acetilsalicilo rūgštis. Terapinės indikacijos: miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosrūvio operacijos. Antrinė praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto
profilaktika. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirią tabletę reikia nuryti nesukramtytą,
užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgymų tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg.
Dalyti į dalis „Thrombo ASS“ skrandyje neirios tabletės negalima, nes bus pažeista skrandyje neiri plėvelė. Norint, kad tiktų individualiam vartojimui, reikia
rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei
medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos
nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų. Specialūs įspėjimai ir
atsargumo priemonės: Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienlige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio
alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje
duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš
numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams,
kuriems nustatytas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pakuotė. 50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių.
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija. Reklamos parengimo data: 2022-05

SYSTANE ULTRA

10 ml 1399 979 €
Pagalba sausoms akims. Drėkinamieji akių lašai, kurių sudėtyje yra hidroksipropilo guaro, skirti sausoms, pavargusioms, skaudančioms ir sudirgusioms akims. Gali būti naudojami kontaktinių lęšių dėvėjimo metu.
Galiojimo laikas: 6 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

SYSTANE HYDRATION

10 ml 1599 1119 €
Ilgalaikė pagalba sausoms akims. Drėkinamieji ilgalaikiu poveikiu pasižymintys akių lašai, kurių sudėtyje yra hidroksipropilo guaro ir hialurono
rūgšties, skirti sausoms, pavargusioms, skaudančioms ir sudirgusioms
akims. Gali būti naudojami kontaktinių lęšių dėvėjimo metu. Galiojimo
laikas: 3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.
MEDICINOS PRIEMONĖS

SYSTANE GEL DROPS

10 ml 1669 1168 €
Pagalba sausoms akims nakties metu. Didžiausiu hidroksipropilo guaro
kiekiu pasižymintys drėkinamieji akių lašai iš „Systane“ produktų linijos, ant akies paviršiaus suformuoja gelinį sluoksnį ir sušvelnina akių
sausumą, skausmą, deginimo jausmą bei sudirginimą. Galiojimo laikas:
3 mėnesiai nuo atidarymo dienos.

SYSTANE BALANCE

10 ml 1699 1189 €
Papildo ašarų plėvelės lipidinį sluoksnį. Drėkinamieji akių lašai pacientams, kurių akių sausumas yra susijęs su Meibomijaus liaukų disfunkcija.
Lašai skirti sausoms, pūlingoms, lipnioms, sudirgusioms bei ašarojančioms akims. Galiojimo laikas: 6 mėnesiai nuo atidarymo dienos.
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VIENAS PLIUS VIENAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO NERVŲ SISTEMAI mikstūra, 100 ml 499 €
SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS
• Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, imuninės sistemos veiklą ir energijos apykaitą.
• Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei reguliuoti hormonų aktyvumą.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO ŠLAPIMO TAKAMS
SU LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOMIS 20 kapsulių 798 €
MAISTO PAPILDAS
• Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis ir spanguolių ekstraktu.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

AMBIO
VITADAY KALIO CHLORIDAS 60 kapsulių 498 €
MAISTO PAPILDAS
• Kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą.
• Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

Alaus mielės, 150 tablečių 699 €
Asiūklis, 100 tablečių 995 €
Garcinija, 45 kapsulės 1198 €
MAISTO PAPILDAI

1+1

Spirulina, 100 tablečių 799 €
Super Guarana, 120 tablečių 999 €
Žalioji arbata, 100 tablečių 899 €

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

VITADAY KOMPLEKSAS KEPENIMS 30 kapsulių 499 €

AMBIO VITAMINAS D 400TV, 20 kramtomųjų tablečių vaikams 399 €

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

SEDANORM 30 kapsulių 989 €
SEDANORM SPRAY 30 ml 1459 €
MAISTO PAPILDAI
„Sedanorm“ sudėtyje yra L-triptofano, paprastųjų raudonėlių ekstrakto bei grifonijų sėklų ekstrakto. „Sedanorm“ vartojimas: suaugusiesiems ir vaikams
nuo 12 m. po 1 kapsulę per dieną. „Sedanorm Spray“ sudėtyje esantis grifonijų sėklų ekstraktas ir raudonžiedžių pasiflorų žolės skystasis ekstraktas
padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. Sudėtis papildyta L-teaninu. „Sedanorm Spray“ vartojimas: suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 m. po
1–2 papurškimus po liežuviu 2–3 kartus per dieną. Po papurškimų rekomenduojama 30 minučių nevartoti gėrimų.

ACORUS BALANCE BRAIN BOOST SHOTS skystis, 25 ml, 14 vnt. 3019 €
MAISTO PAPILDAS
ACORUS BALANCE BRAIN BOOST SHOTS maisto papildas skirtas aktyviems ir protinį darbą dirbantiems žmonėms. Produkto sudėtyje yra ginkmedis, bacopa ir
ženšenis, kurie padeda palaikyti normalią protinę veiklą, pažinimo funkciją, kraujotakos funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

VIENAS PLIUS VIENAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

ACONITUM
MAISTO PAPILDAI
AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS
*Akcija taikoma raudonu skirtuku pažymėtoms prekėms
ODOS PRIEŽIŪRAI IR APSAUGAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

VITIRON™
ACTAVIT

ActaVit Omega 3 žuvų taukai 1000mg, 60 kapsulių 1400 €
ActaVit Nakvišų aliejus 1000mg, 60 kapsulių 1649 €
MAISTO PAPILDAI
„Actavit“ Omega-3 žuvų taukų sudėtyje yra 150 mg eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir 110 mg dokozaheksaeno rūgšties (DHR). Teigiamas poveikis širdžiai
pasireiškia per parą suvartojus ne mažiau kaip 250 mg DHR ir EPR rūgščių. 250 mg DHR rūgšties padeda išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti normalią
smegenų funkciją.
„Actavit“ nakvišų aliejuje yra 1000 mg nakvišų (Oenothera biennis) aliejaus, kuriame yra 100 mg gama linoleno rūgšties ir 10 mg vitamino E (83 %
rekomenduojamos referentinės maistinės vertės).
GROŽIUI IR SVEIKATAI. VISAI ŠEIMAI.

VITIRON™ IMMUNITY STRONG, 30 kapsulių
VITIRON™ MAN MULTILONG, 30 kapsulių
VITIRON™ D3 OLIVE SUN 4000 IU purškalas, 10 ml
VITIRON™ D3 OLIVE SUN 2000 IU purškalas, 10 ml
MAISTO PAPILDAI
„VitirON™ D3 Olive SUN“ – vitaminas D ištirpintas tyrame alyvuogių aliejuje, kuris užtikrina geresnį jo pasisavinimą. Patogus ir greitas vitaminas D kiekvienam! „VitirON™ Man MultiLong“ – 13 vitaminų ir 13 mineralinių medžiagų bei mikroelementų kompleksas specialiai sukurtas vyrams. Aktyviam ir savimi
pasitikinčiam vyrui! „VitirON™ Immunity STRONG“ – tai vitaminai ir vaistažolių ekstraktai, skirti organizmo imuninės sistemos apsaugai. Vitaminai C, D3, B6,
B12, niacinas, folio rūgštis, cinkas, selenas ir ežiuolės padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Didelė ežiuolių ekstrakto koncentracija padeda
palaikyti ir viršutinių kvėpavimo takų būklę. Speciali kapsulių technologija užtikrina gerą medžiagų pasisavinimą. VTR-LT-00049
VITAMINŲ GALIA VISAI ŠEIMAI
GERKLEI IR IMUNINEI SISTEMAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

GOOD SLEEP CAPS 30 kapsulių 900 €
GOOD SLEEP SPRAY su saldikliu, 30 ml 939 €
MAISTO PAPILDAI
„Good Sleep Caps“ ir „Good Sleep Spray“ sudėtyje yra melatonino.
„Good Sleep Caps“ – raudonžiedžių pasiflorų žolės ekstraktas ir apyniai padeda palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. Vaistiniai valerijonai padeda
palaikyti normalią nervų sistemos būklę ir miego kokybę. „Good Sleep Caps“ vartojimas: suaugusiesiems nuo 18 metų rekomenduojama vartoti po 1
kapsulę 20 minučių prieš miegą. „Good Sleep Spray“ vartojimas: papurkškite aerozolio 1 kartą po liežuviu. Taip įpurškiama 150 mg produkto ir tai yra 1
dozė. Rekomenduojama vartoti 1 dozę 20 minučių prieš miegą. Prieš naudojimą gerai suplakite.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

PROPODEZAS
MAISTO PAPILDAI
PROPODEZAS reaguodamas į vis didėjančius sveikatos išbandymus pristato Naujieną - PROPODEZAS FORTE. Tai dar stipresnė bičių jėga ir gerklei, ir imunitetui, kuri padės išlikti sveikam. Sudėtyje:
• 2x - dvigubai daugiau propolio,
• bičių pienelis,
• šeivamedžio uogų ekstraktas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą,
• dedešvų lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų veiklą.
PROPODEZAS FORTE – DAR STIPRESNĖ BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI IR IMUNITETUI. PARAGAUKITE!
*Akcija taikoma raudonu skirtuku pažymėtoms prekėms

DANTŲ PROTEZŲ KLIJAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

BLEND-A-DENT

BLEND-A-DENT REGULAR, 47 g (x2 pakuotės) 859 €
BLEND-A-DENT FRESH, 47 g (x2 pakuotės) 859 €
Fiksuojamasis dantų protezų kremas „Blend-a-dent“ – puikus pasirinkimas, jei nenorite galvoti apie savo protezus. Nesvarbu, ką darote ar valgote, galite pasitikėti savimi, nes dantų protezai savo vietoje laikosi tvirtai ir patogiai. „Blend-a-dent“ suteikia stiprią fiksaciją visą dieną, užtikrina komfortą,
sukurdamas pagalvėlę tarp dantenų bei dantų protezų, ir apsaugo nuo maisto dalelių patekimo po protezais. Galite atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu
nesivaržydami.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

DINADAX KRAMTOMOSIOS LAZDELĖS 129 €
MAISTO PAPILDAI
„DinadaxActive“ – maisto papildas su laktobakterijomis, fruktooligosacharidais, bičių pieneliu, vitaminais B1 ir B6.
„Dinadax Energy“ – maisto papildas su bičių pieneliu, želatina ir B grupės vitaminais.
„Dinadax Sapiens“ – maisto papildas su cholino bitartratu, omega-3, linolo ir oleino rūgštimis, vitaminais, folio rūgštimi, biotinu ir cinku.
KRIMSK PASIGARDŽIUODAMAS!
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PERŠALUS

NUO

699€

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO

299€

FLAVAMED

STREPSILS INTENSIVE 8,75 mg, 16 kietųjų pastilių 699 €
STREPSILS INTENSIVE 8,75 mg, 24 kietosios pastilės 999 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. Terapinė indikacija: trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų amžiaus vaikams. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams kas 3–6 valandas (kai reikia) lėtai sučiulpti (leisti ištirpti burnoje) po vieną kietąją pastilę. Per 24 valandas galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastiles. Kontraindikacijos:
padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo
peptinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesusijusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinamojo
trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susiję su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus
širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: vartoti atsargiai pacientams, kurie serga sistemine raudonąja vilklige ir mišria jungiamojo
audinio liga; serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga; sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu
kolitu, Krono liga); vartoti atsargiai nėščiosioms pirmuosius 6 mėnesius ar žindyvėms; senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susiję su nedideliu
širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos tekstas parengtas 2020-09-10.
NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

399€

FLAVAMED 30 mg, 20 tablečių 299 €
FLAVAMED 60 mg, 10 šnypščiųjų tablečių 449 €
FLAVAMED 30 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 429 €
FLAVAMED 15 mg/5 ml, geriamasis tirpalas, 100 ml 379 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

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

„FLAVAMED“ – EFEKTYVUS DRĖGNO KOSULIO PALENGVINIMAS.
NUO SLOGOS

NUO

349€

OTRIVIN

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

OTRIVIN 0,5 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 349 €
OTRIVIN 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 349 €
OTRIVIN 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 529 €
OTRIVIN MENTHOL, 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 549 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

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

SKAUDANČIAI GERKLEI

499€

899€
POLOVOX

GALANAS 1 mg/50 mg/ml, nosies purškalas, 10 ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido ir 50 mg dekspantenolio. Indikacijos: „Galanas“ skirtas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m.
vaikams nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) ir kaip pagalbinė priemonė odos bei gleivinės pažeidimams gydyti, ne alerginės kilmės išskyroms
iš nosies (vazomotoriniam rinitui) mažinti ir kvėpavimui per nosį palengvinti esant nosies užgulimui po nosies operacijos; nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės
uždegimu ir ūminiu prienosinių ančių uždegimu (rinosinusitu). Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams 1 purškalo tirpalo dozė į kiekvieną šnervę
pagal poreikį, bet ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Dozavimas priklauso nuo individualaus paciento jautrumo ir klinikinio atsako. „Galanas“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 paras, nebent
gydytojas nurodė kitaip. Dėl vaikų gydymo trukmės reikia pasikonsultuoti su gydytoju. Kontraindikacijos: šio vaistinio preparato vartoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms ar pagalbinėms medžiagoms; jeigu yra sausasis nosies gleivinės uždegimas (rhinitis sicca); po chirurginio posmegeninės liaukos pašalinimo per nosį (transsfenoidalinės hipofizektomijos) arba po kitų chirurginių intervencijų, pažeidžiančių smegenų dangalą; kūdikiams ir jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: pasitarti su gydytoju arba vaistininku,
prieš pradėdami vartoti „Galanas“, jeigu esate gydomas monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais; jei yra padidėjęs akispūdis; jeigu sergate sunkia širdies ar kraujagyslių sistemos liga;
jeigu yra antinksčių navikas; sergate cukriniu diabetu ar yra suaktyvėjusi skydliaukės veikla; jei yra padidėjusi prostata (prostatos hiperplazija). Reklamos teksto parengimo data 2021-08.

ATKEMŠA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.

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

-30% 363€5
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799€
ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės, 12 tablečių

RHINOSOL aliejiniai nosies lašai, 10 ml
RhinoSol – aliejų mišinys, esant sausai nosies gleivinei. Padeda palengvinti kvėpavimą, drėkina ir apsaugo nosies gleivinę nuo išsausėjimo.
Sudedamosios dalys: alyvuogių aliejus, medetkų aliejus, eteriniai kėnių, eukaliptų ir arbatmedžio aliejai.

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

PERŠALUS

-30% 3494€
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-30%
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NAUJIENA

AMBIO GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR EUKALIPTU
20 čiulpiamųjų tablečių

AMBIO GERKLEI SU ISLANDINE KERPENA IR IMBIERU
20 čiulpiamųjų tablečių
MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

-30 2
%

AMBIO KOMPLEKSAS IMUNITETUI
SU GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS 30 kapsulių 998 699 €
AMBIO VITAMINAI C IR D SU CINKU 30 kapsulių 699 489 €

72 €
389

1+1

Perkant
Cordyceps
pakuotę,
Imunitetui
su ežiuole –
DOVANŲ

1498€

AMBIO CORDYCEPS
100 tablečių 1498 €
MAISTO PAPILDAS
• 750 mg kordicepsų (Cordyceps Sinensis) micelių ekstrakto 1 tabletėje.
• Tik 1–2 tabletės per dieną.

ZINC 60 tablečių

AMBIO IMUNITETUI SU EŽIUOLE
30 tablečių 898 €

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

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

-30%

-30%

EMILI FITO ARBATOS PERŠALIMUI
EMILI FITO GRIP TEA, 20 paketėlių po 1,5 g
EMILI FITO IMUNO TEA, 20 paketėlių po 1,5 g
EMILI FITO BRONCHO TEA, 20 paketėlių po 1,5 g
GERAI JŪSŲ SAVIJAUTAI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

TERMOMETRAS BE GYVSIDABRIO 479 335 €
TERMOMETRAS SKAITMENINIS LANKSČIU GALIUKU 799 559 €
MEDICININĖS PREKĖS
KVĖPAVIMO SISTEMAI

-40%

-30%
COSINUS NOSE AND SINUSES
30 tablečių 659 461 €

BALZAMAS ŽVAIGŽDUTĖ 4 g 329 197 €
BALZAMAS ŽVAIGŽDUTĖ aromatinis pieštukas, 1,3 g 369 221 €
Balzamas ir aromatinis pieštukas „Žvaigždutė“ seniai žinomas tradicinis produktas iš Vietnamo, plačiai naudojamas liaudies medicinoje:
- Kaip pagalbinė priemonė esant slogai ar užgultai nosiai prižiūrėti;
- Kaip pagalbinė priemonė peršalimo simptomams lengvinti;
- Kaip pagalbinė priemonė skaudant galvai.

MAISTO PAPILDAS
Juoduogis šeivamedis *padeda palaikyti normalią kvėpavimo sistemą.
Vaistinė verbena ir skėstašaknis kamro *padeda apsaugoti ląsteles ir audinius nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminas B2 padeda palaikyti normalią
gleivinių būklę, raudonųjų kraujo kūnelių būklę, apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinės pažaidos. Vitaminas B12 padeda palaikyti normal raudonųjų
kraujo kūnelių susidarymą, normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas
A padeda palaikyti normalią gleivinių būklę, imuninės sistemos veiklą.
* EFSA-Q-2008-2870, EFSA-Q-2008-4554,
EFSA-Q-2008-3121, EFSA-Q-2008-4451.

COSINUS NOSE AND SINUSES
purškalas, 60 ml 619 433 €
Purškalas drėkina nosies gleivinę dėl jo sudėtyje esančių aktyvių komponentų: raudondumlių ekstrakto, krūminės perilės sėklų ekstrakto,
pipirmėčių aliejaus bei glicerino, taip pat padeda pašalinti sekreto
perteklių, pasižymi švelniu antibakteriniu poveikiu, padeda mažinti
nosies užgulimą. Reguliarus vartojimas padeda išsaugoti sveiką nosies
gleivinę, sinusus.
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NUO PERŠALIMO

-30%

NUO

IMUNITAL

IMUNITAL HOT DRINK su islandine kerpena, 5 paketėliai 637 446 €
IMUNITAL HOT DRINK su imbieru ir citrina, 5 paketėliai 637 446 €
IMUNITAL PLUS, 30 kapsulių 973 681 €
IMUNITAL SHOTS, 20 geriamų dozių po 10 ml 2853 1997 €
MAISTO PAPILDAI
Imuninė sistema – tai žmogaus organizmo atsakas neigiamiems aplinkos veiksniams. Tam tikru metų laiku ar pasikeitus įprastoms gyvenimo sąlygoms
(pvz.,esant peršalimo ligų sezonui), gali prireikti stipresnio palaikymo imuninei sistemai. Imunital skirtingų vartojimo formų ir sudėčių produktai skirti
imuninei sistemai. Imunital plus kapsulės su kininiu kordicepsu. Imunital Shots itin stipri programa imunitetui su bičių pieneliu, priešpienio koncentratu,
reishi ir shitake grybų ekstraktais bei vitaminu B6. Tik 1 buteliukas per dieną! Ir Imunital hot drink karštas gėrimas rekomenduojama vartoti pajutus
pirmuosius peršalimo simptomus. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
IMUNITAL – NEVAIKIŠKAS PALAIKYMAS TAVO IMUNITETUI.

1+1

DALERON COLD3

DALERON COLD3, 12 plėvele dengtų tablečių 499 €
DALERON COLD3, 24 plėvele dengtos tabletės 799 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės
indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir
karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas: įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią
dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms paracetamoliui, pseudoefedrino hidrochloridui, dekstrometorfeno hidrobromidui. Sunki
hipertenzija, sunki išeminė širdies liga (krūtinės angina). Vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Pacientas yra jaunesnis kaip 12
metų. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Glaukoma.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

-20%

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

HUMER STOP VIRUS nosies purškalas, 15 ml 1079 €
MEDICINOS PRIEMONĖ
Nosies purškalas „Humer Stop Virus“ eliminuoja 99,99 % peršalimo* ir gripo virusų*. Ypač rekomenduojama, kai ESATE APLINKOJE, KELIANČIOJE PAVOJŲ
SUSIRGTI (UŽSIKRĖSTI) VIRUSAIS: jūsų aplinkoje yra sergantis žmogus; lankotės viešose erdvėse, kuriose yra daug žmonių, vyksta ryškūs aplinkos temperatūros svyravimai (šaltas ir karštas oras, oro srautai ir kt.); PASIREIŠKĖ PIRMIEJI PERŠALIMO SIMPTOMAI: gerklės perštėjimas, nosies niežulys ar bėganti
nosis, čiaudulys.
* Veiksmingumas patvirtintas moksliniais tyrimais: in vitro pagal NF EN 14476 metodologiją Rhino, Parainfluenza 3 ir gripo (Influenzavirus) virusams.
SUSIKURK BARJERĄ NUO VIRUSŲ!

IKI

499€

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

-30%

-40%

IMMUNO POSITIVE
30 tablečių 579 347 € -40%
MAISTO PAPILDAS
Tikrųjų alavijų lapai, juodavaisių aronijų vaisiai, paprastųjų aviečių vaisiai,
stambiauogių spanguolių vaisiai, paprastųjų erškėčių vaisiai, juodųjų
eleuterokokų šaknys, vitaminai ir mineralai.
Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 tabletę per parą.

CITROIMUN greipfrutų sėklų
ekstraktas, 50 ml 1759 1231 € -30%
MAISTO PAPILDAS
Sudedamosios dalys: Greipfrutų sėklų ekstraktas (84 %), drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis (augalinės kilmės), išgrynintas vanduo, L-askorbo
rūgštis. 800 mg bioflavonoidų / 100 ml

ABC VIT VITAMINAS C 500 mg,

50 tablečių ananasų, braškių,
apelsinų skonio 589 412 € -30%
MAISTO PAPILDAI
Su saldikliais. Trijų skonių: braškių, apelsinų, ananasų.
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės ir nervų sistemos veiklą,
padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinės pažaidos. Vartojimas: suaugusiesiems po 1–2 tabletes per
dieną.

IMMUNACE

IMMUNACE su ežiuolėmis, 30 tablečių 1999 1399 €
IMMUNACE EXTRA, 30 tablečių 2659 1861 €
MAISTO PAPILDAI
„Immunace“ – subalansuotas ežiuolių ir antioksidantų kompleksas. Ežiuolės palaiko natūralią organizmo apsaugą. Antioksidantai – cinkas, selenas, vitaminas C ir kiti – padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Geležis, folio rūgštis ir kitos medžiagos palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. „Immunace Extra“ sudėtis papildyta inovatyviomis medžiagomis – resveratroliu, astaksantinu, alfa-lipo rūgštimi, likopenu.
Pakanka 1 tabletės per dieną.
„IMMUNACE“ – NEMATOMAS IMUNITETO RŪBAS!
IMUNITETUI

-15%

-30%

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

MOLEKIN IMUNO vitaminas C 1000 mg,
vitaminas D 2000 IU, cinkas 10 mg, 30 tablečių 1174 822 €
MOLEKIN IMUNO 20 šnypščiųjų apelsinų skonio tablečių 1067 747 €
MAISTO PAPILDAI
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, vitaminas C padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.Tabletė sudaryta iš dviejų dalių, vienoje – vitaminas C, kitoje
– vitaminas D ir cinkas,todel vitaminai geriau įsisavinami. „Molekin Imuno“ maisto papilde yra didelis vitaminų C ir D kiekis.Tinka vegetarams.Sudėtyje
nėra laktozės.Sudėtyje nėra glitimo.Rekomenduojama suvartoti po 1 tabletę per dieną.

-30 %
Perkant 3**
ir daugiau prekių
** vaistams – 25 %

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

-25 %
Perkant 2**
ir daugiau prekių
* vaistams – 20 %

-20 %
Perkant 1* prekę

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 nemokamu telefonu 8 800 10008.
Informaciją apie kitu nei nurodyta laiku vykstančias LAIMĖS VALANDAS rasite www.nvaistine.lt.
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MAGNIO ŠALTINIS

NUO

544€

IKI

-50%

MAGNE B6 470 mg/5 mg , 60 dengtų tablečių 849 €
MAGNE B6 geriamasis tirpalas, 10 ampulių 544 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6). Vienoje 10 ml ampulėje yra 186 mg
magnio laktato dihidrato, 936 mg magnio pidolato, 10 mg piridoksino hidrochlorido. lndikacijos: MAGNE B6 skirtas magnio trūkumo sukeltiems simptomams gydyti. Magnio trūkumas gali sukelti tam tikrus simptomus ar jų derinius: nervingumas, irzlumas, nedidelis nerimas, trumpalaikis nuovargis, nedideli miego sutrikimai; mešlungis,
dilgčiojimo pojūtis. Vartojimo būdas ir dozavimas: tabletes reikia nuryti užgeriant stikline vandens. Suaugusiesiems paros dozė yra 6–8 tabletės, kurią reikia išgerti
per 2–3 kartus valgant. Vaikams paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno svorio. Geriamojo tirpalo ampulės turinys ištirpinamas pusėje stiklinės vandens. Suaugusiesiems
paros dozė yra 3–4 ampulės, kurias reikia išgerti per 2–3 kartus tarp valgymų. Vaikams ir kūdikiams, sveriantiems daugiau kaip 10 kg, paros dozė yra 10–30 mg/kg kūno
svorio arba 1–4 ampulės per 2–3 kartus tarp valgymų. Kontraindikacijos: preparato vartoti negalima, jeigu: yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
MAGNE B6 medžiagai; sergate tam tikra inkstų liga; vartojama levodopos. Specialūs įspėjimai: nėštumo ir žindymo laikotarpiu vaistą galima vartoti tik tada, jei nurodo
gydytojas. MAGNE B6 dengtos tabletės skirtos suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 6 metų vaikams. MAGNE B6 geriamojo tirpalo negalima duoti mažiau kaip 10
kg sveriantiems (iki 1 metų) kūdikiams. Jeigu sergate inkstų, širdies ir kraujagyslių liga, prieš pradedant vartoti MAGNE B6 preparatus, reikia pasitarti su gydytoju. Piktnaudžiaujant vitaminu B6, pakenkiami jutiminiai periferiniai nervai: atsiranda tirpimas ir padėties jutimo pablogėjimas, drebulys galūnėse ir koordinacijos sutrikimai.
Nustojus vartoti vaistą, pažeidimai paprastai išnyksta. Teksto parengimo data: 2022 m. sausio mėn. Reklaminio teksto parengimo data: 2201_ SB_Magne_B6_V01_LT

MAGNE B6 PADĖS ĮVEIKTI MAGNIO TRŪKUMĄ!

NUO

415€

MÖLLER’S
MAISTO PAPILDAI
Skysti žuvų taukai – tai šimtmečiais puoselėjama klasikinė žuvų taukų forma. „Möller’s“ žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais.
TRADICINIS BŪDAS RŪPINTIS IMUNITETU.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NUO

347€

FERRETAB® COMP.
FERCELAN

202,8 mg/0,8 mg/100 mg, 30 kietųjų kapsulių 4 €
202,8 mg/0,8 mg/100 mg, 100 kietųjų kapsulių 926 €
Geležies (II) fumaratas/folio rūgštis/askorbo rūgštis
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
15

Indikacijos. Kiekvienoje kapsulėje yra 202,8 mg geležies (II) fumarato, atitinkančio 66,7 mg elementinės geležies, 0,8 mg folio rūgšties ir 100 mg askorbo rūgšties. Geležis ir folio rūgštis
organizme reikalingi normaliam raudonųjų kraujo kūnelių eritrocitų susidarymui, negavus pakankamo šių medžiagų kiekio, gali susiformuoti anemija. Kombinuoto geležies ir folio
rūgšties įrodyto trūkumo šalinimas, ypač vieną mėnesį iki pastojimo (arba planuojant nėštumą) ir pirmų trijų nėštumo mėnesių laikotarpiu. Dozavimas ir vartojimo būdas. 1 kapsulė
1 kartą per parą, nuryjant nekramtytą, gausiai užsigeriant skysčiu prieš pusryčius, prieš kitą valgymą ar valgio metu. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Alergija geležies fumaratui,
folio rūgščiai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; nustatytas geležies perteklius organizme; geležies apykaitos sutrikimas; sergant mažakraujyste, nesusijusia su geležies
arba folio rūgšties trūkumu ar virškinimo trakto ligomis. Negalima vartoti dvigubos dozės, norint kompensuoti praleistą dozę. Perdozavimo simptomai gali būti vėmimas, kraujavimas iš
virškinimo trakto, viduriavimas, vėliau gali atsirasti cirkuliacinis kolapsas, galimas apsinuodijimas geležimi. Nedelsiant pasakykite gydytojui, jeigu Jums atsirado: pasunkėjęs kvėpavimas,
išbėrimas, kolapsas. „Fercelan“ gali sukelti alergines reakcijas. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės netoleravimas,
Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Geležis gali sąlygoti tamsią išmatų spalvą. Tai neturi klinikinės reikšmės. Nėra skirtas vartoti vaikams. Nėštumo ir
žindymo laikotarpis. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
„Fercelan“ galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Pakuotė. 30 arba 100 kietųjų kapsulių. Farmakoterapinė grupė – vaistiniai preparatai nuo anemijos, geležis derinyje su folio
rūgštimi. ATC kodas – B03AE10. Teksto peržiūros data 2018-02-08.

-30%

IRONLINK 14 mg, 10 x 8 ml 879 615 €
IRONLINK FORTE 40 mg, 10 x 10 ml 900 630 €
IRONLINK KIDS 10 mg, 10 x 8 ml 829 580 €
MAISTO PAPILDAI

FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg,
30 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių 347 €
FERRETAB® COMP. 152,1 mg/0,5 mg,
100 pailginto atpalaidavimo kietųjų kapsulių 818 €
Geležies (II) fumaratas / folio rūgštis
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

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

IKI

-40%

OMEGA-3 1000 mg, 60 kapsulių 989 671 € -30 %
OMEGA-3 1000 mg plus Vitamin D3, E, 60 kapsulių 1029 617 -40 %
MAISTO PAPILDAI
EPA (liet. EPR – eikozapentaeno rūgštis) ir DHA (liet. DHR – dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR (dokozaheksaeno
rūgštis) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą.
Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę.
Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

AKIMS
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DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

-20% 186323 €

-20%

29

STARAZOLIN

STARAZOLIN COMPLETE, 10 ml 1199 959 €
STARAZOLIN HYDROBALANCE, 5 ml, 2 vnt. 1149 919 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
„Starazolin Complete“ yra sterilūs akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio. Dekspantenolis žymiai sustiprina natrio hialuronato
savybę išsaugoti drėgmę. Šių medžiagų derinys drėkina, atgaivina, palaiko regeneraciją, apsaugo ir maitina akies paviršių, esant: mechaniniam akies
dirginimui, pvz., oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius lęšius; žalingiems aplinkos veiksniams – oro kondicionieriui, šaltam, karštam,
sausam orui; oro užterštumui tabako dūmais, taip pat būnant dulkėtose ar saulėtose vietose; stipriam nuovargiui, pvz., atsiradusiam dėl darbo su kompiuteriu, mikroskopu, ilgo vairavimo. „Starazolin Complete“ yra be konservantų, o buteliuke yra speciali vožtuvų sistema ir filtras, apsaugantys preparatą
nuo mikroorganizmų taršos, todėl po pirmojo atidarymo medicinos priemonę galima naudoti 90 parų.
„Starazolin Hydrobalance PPH“ suteikia veiksmingą ir ilgalaikį akių drėkinimą. Rekomenduojamas esant akių aplinkos dirgikliams; sumažėjus mirksėjimo
dažniui; kai yra nepakankama ašarų gamyba arba jų sudėties pokyčiai. „Starazolin Complete“ ir „Starazolin Hydrobalance PPH“ gali naudoti žmonės,
naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Įprastinė dozė yra 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginės maišelį.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

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

-30% 3845€

NUO

49

1199€

BEPANTHEN® EYE

BEPANTHEN® EYE akių lašai, 10 ml 1399 €
BEPANTHEN® EYE akių lašai, 20 × 0,5 ml vienadozių talpyklių 1199 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
Bepanthen® Eye akių lašų sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato ir 2 % dekspantenolio. Bepanthen® Eye saugo ir drėkina akies paviršių ir padaro jį slidžiu.
Tokiu būdu ilgam sumažėja diskomfortas, susijęs su mechaniniu stresu, stresu dėl aplinkos poveikio arba intensyvaus žiūrėjimo. Sudėtyje nėra konservantų, todėl šie lašai gerai toleruojami, net jei vartojami ilgą laiką. Lašinti po 1 lašą į akies junginės maišelį 3–5 kartus per parą. Jeigu yra alergija bet kuriai
sudėtyje esančiai medžiagai arba akių uždegimas ar pažeidimas, vartoti negalima. Akių lašų vartojimo metu kontaktinių lęšių išsiimti nereikia. Vienadozės
akių lašų talpyklės skirtos tik vienkartiniam vartojimui. Bepanthen® Eye buteliukas yra ekonomiškas sprendimas: ypatinga akių lašų buteliuko technologija
leidžia produktą suvartoti net per 12 mėnesių po jo atidarymo. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite pilną Bepanthen® Eye vartojimo instrukciją.
Reklamos teksto parengimo data: 2022-06, CH-20220601-89
PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!

VITADAY KOMPLEKSAS AKIMS 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-30%

-25%

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

FORTE MĖLYNIŲ TABLETĖS SU CINKU 80 tablečių 7 4 €
09

96

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
Rekomenduojama vartoti, kai akys pavargsta dirbant kompiuteriu, vairuojant, daug skaitant, nešiojant kontaktinius lęšius.

Pasiūlymai galioja 2022 09 01 – 2022 09 30.

AKINIAI SKAITYMUI
Vis daugiau skaitotome ne spausdintą tekstą, o iš ekranų. Pristatome naujieną – skaitymo akiniai su Blue Control lęšiais. Jų privalumai:
• Apsaugo akis nuo kenksmingų mėlynos šviesos spindulių, kurią skleidžia skaitmeniniai prietaisai (išmanusis telefonas; kompiuteris; planšetinis kompiuteris;
televizorius; LED apšvietimas)
• Panaikina atspindžius tiek iš išorės, tiek iš vidinės lęšio pusės.
• Mažina akių nuovargį.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

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 08 16.

PRODUKTAI
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AMBIO
VITAMINAS C

56 kramtomosios tabletės

7

49
€

-40%

4

49

€

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
• 500 mg vitamino C 1 kramtomojoje apelsinų skonio tabletėje.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

AMBIO HOT
HERBAL DRINK

milteliai karštam gėrimui,
20 pakelių

-30%

1198€

8 39

€

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

AMBIO RYKLIO
KREMZLĖS
60 kapsulių

1299€

-40%

7

79

€

MAISTO PAPILDAS
• Maisto papildas pagamintas iš džiovintų ir į miltelius susmulkintų ryklių kremzlių.

AMBIO
KOFERMENTAS Q10

17

99
€

-45%

9 89

€

100 mg, 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

AMBIO BRONCHO
COMPLEX

599€

20 tablečių

-30%

4 19

€

MAISTO PAPILDAS
• Islandinės kerpenos, vitaminas C, čiobrelių, pušų ir tūbių ekstraktai.
• Čiobrelių, islandinių kerpenų ir paprastųjų pušų ekstraktai padeda palaikyti
kvėpavimo takų funkciją.
• Maisto papildo sudėtyje esantis vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.

AMBIO GERKLEI
SU ČIOBRELIU
150 ml

SKYSTAS MAISTO PAPILDAS BE CUKRAUS

7

49
€

-30%

5 24

€
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AMBIO LAKTOBIFIDOBAKTERIJŲ
KOMPLEKSAS
EXTRA 20 kapsulių

-40%

798€

4

79

€

60 tablečių

5

99
€

-25%

4

49

€

MAISTO PAPILDAS
• Vitaminas B12 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų
sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą
ir nuovargį, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Padeda palaikyti
normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą. Atlieka tam tikrą funkciją ląstelių
dalijimosi procese.
• Tik 1 tabletė per dieną.

AMBIO GERAM
POILSIUI
30 kapsulių

2

-35%

1 94

€

12 kramtomųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Fermentų ir augalinių ekstraktų kompleksas.

MAISTO PAPILDAS
• Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.

AMBIO
VITAMINAS B12

AMBIO
VIRŠKINIMO
FERMENTAI

99
€

798€

-35%

5

19

€

MAISTO PAPILDAS
• Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas
poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

AMBIO
MAGNIS FORTE

6

95
€

-35%

4 52

€

375 mg, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Magnis padeda palaikyti normalią: raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę, psichologinę funkciją, nervų sistemos veiklą, energijos apykaitą.
• Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

AMBIO
PASIFLORA
60 tablečių

898€

-40%

5 39

MAISTO PAPILDAS
• Raudonžiedžių pasiflorų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir užmigti.

€
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VIRŠKINIMO SISTEMAI
NORMALIAM VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI IR SVEIKOMS KEPENIMS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

PILVO SKAUSMUI, PŪTIMUI, DUJŲ KAUPIMUISI ŽARNYNE PALENGVINTI

449€

-20%
GASTROVAL

Gastroval, 15 kapsulių 457 366 €
Gastroval Fluxus rūgštingumui, 15 kapsulių 554 443 €
Gastroval Hepar formula, 30 kapsulių 895 716 €
MAISTO PAPILDAI
Gastroval – daugiau nei 10 metų populiariausias* maisto papildas virškinimui Lietuvoje. Sudėtyje net 7 augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurių naudą
lengva pajusti. Gastroval Fluxus – pirmasis ir vienintelis Lietuvoje su inovatyviu DGL saldymedžiu – verta išbandyti. Išmaniai palaiko skrandžio rūgštingumo
pusiausvyrą dėka plačios sudėties su augalų sėklų ir šaknų ekstraktais, magniu, virškinimo fermentais, bifido bei lakto bakterijomis, inulinu.
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.
Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę. Dažinės
ciberžolės padeda apsaugoti kepenis nuo oksidacinės pažaidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje. Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią
kepenų ląstelių regeneraciją, palaikyti normalią organizmo valymo funkciją.*Gastroval yra populiariausias maisto papildas virškinimui Lietuvoje, remiantis
2021 m. Softdent pardavimų duomenimis.

METEOSPASMYL® 60 mg/300 mg minkštosios kapsulės, 20 minkštųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Terapinės indikacijos. Žarnyno funkcijos sutrikimų, lydimų meteorizmo ir dujų kaupimosi žarnyne (esant dirgliosios žarnos sindromui) simptominis gydymas. Dozavimas. Suaugusiesiems nuo 18 metų amžiaus: paprastai vartojama po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną pradedant valgyti. Vaistinis preparatas
vartojamas 3–4 savaites. Meteospasmyl nėra skirtas vartoti jaunesniems kaip 18 metų pacientams. Vartojimo būdas. Vartoti per burną. Kapsulės geriamos
prieš pradedant valgyti, jos yra nuryjamos nekramtytos užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu. Kontraindikacijos. Alergija alverino citratui, simetikonui
arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; žarnų nepraeinamumas; vartojimas vaikams ir paaugliams iki 18 metų. Specialūs įspėjimai. Atsargiai vaistą
reikia vartoti tais atvejais, kai yra galimo žarnyno nepraeinamumo simptomai (pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, dujų ir (arba) išmatų susilaikymas).
Meteospasmyl gali padidinti kepenų fermentų koncentraciją kraujyje. Gydymo eigoje, norėdamas patikrinti kepenų būklę, gydytojas gali skirti kraujo
tyrimus. Esant padidėjusiai šių fermentų koncentracijai, gydytojas gali nutraukti gydymą. Reklamos teksto parengimo data 2021 m. vasario 12 d.

KEPENIMS

-30% 4616€
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-20%
SIMETIGAST FORTE

240 mg kapsulės, 10 kapsulių 299 239 €

SIMETIGAST FORTE

240 mg kapsulės, 60 kapsulių 949 759 €

SIMETIGAST FORTE BABY
LEVEREN 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Daržinio artišoko ekstraktas *padeda palaikyti normalią kepenų funkciją, normalią lipidų apykaitą. Trūkažolės šaknų ekstraktas *padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią baltymų ir glikogeno, homocisteino apykaitą, normalų raudonųjų kraujo kūnelių
susidarymą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
*- EFSA-Q-2008-4424, EFSA-Q-2010-00256, EFSA-Q-2008-3918.
VIDURIŲ UŽKIETĖJIMUI GYDYTI

NUO

599€

geriamieji lašai, 30 ml 549 439 €
MEDICINOS PRIETAISAI
„SIMETIGAST FORTE“ 240 mg kapsulės (simetikonas) skirtos vartoti vyresniems nei 12 m. pacientams, esant pilvo pūtimui, pilnumo jausmui pilve, raugėjimui. Taip pat galima naudoti prieš pilvo ertmės diagnostines procedūras, nes tai pagerina vaizdų kokybę. Vartoti: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. amžiaus
jaunuoliai – po 1 kapsulę 2–3 kartus per parą. Prieš diagnostines procedūras: 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną.
„SIMETIGAST FORTE BABY“ geriamieji lašai (simetikonas) skirti kūdikiams nuo 28-os gyvenimo dienos ir vaikams iki 12 metų. Vartoti: kūdikiams (nuo 28-os
gyvenimo dienos) ir vaikams iki 2 metų 3 lašai prieš, per ar po kiekvieno valgio. Negalima vartoti daugiau kaip 18 lašų per dieną.
GREITOJI PAGALBA IŠPŪSTAM PILVUI.
PAGALBA NUO VIDURIAVIMO

399€

DUPHALAC

DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 200 ml 599 €
DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 500 ml 999 €
DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 1000 ml 1599 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Sudėtis: 1 ml geriamojo tirpalo „Duphalac“ yra 667 mg laktuliozės. Terapinės indikacijos: vidurių užkietėjimui (reti žarnų judesiai, kietos ir sausos išmatos, pavyzdžiui, sergant hemorojumi, po storosios žarnos ar išangės operacijos); kepenų encefalopatijai gydyti. Dozavimas ir vartojimo būdas: vaistas gali būti vartojamas 1 kartą per parą, pavyzdžiui, pusryčiaujant,
arba dozė gali būti padalyta į 2 dalis. Geriamąjį tirpalą „Duphalac“ galima gerti neskiestą arba truputį atskiesti. „Duphalac“, tiekiamam buteliukuose, galima naudoti matavimo taurelę.
Pradinė paros dozė: suaugusiesiems ir paaugliams – 15–45 ml; 7–14 m. vaikams – 15 ml; 1–6 m. vaikams – 5–10 ml; kūdikiams iki 1 m. – iki 5 ml. Atsižvelgiant į gydymo poveikį, po keleto
dienų pradinė dozė gali būti keičiama palaikomąja doze. Gydomasis poveikis gali pasireikšti tik po keleto (2–3) dienų. Dozavimas esant kepenų encefalopatijai (tik suaugusiesiems):
pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. Kontraindikacijos: be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams iki 14 m. „Duphalac“ vartoti negalima. Alergija
(padidėjęs jautrumas) laktuliozei arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, galaktozemija, žarnyno nepraeinamumas ar uždegimas (Krono liga ar opinis kolitas), virškinimo trakto perforacija
(prakiurimas) ar jos rizika. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: prieš pradedant vartoti vaistą, rekomenduojama pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jei: jums skauda pilvą dėl
nepaaiškinamų priežasčių; jei negalite suvirškinti pieno cukraus (laktozės); jei sergate cukriniu diabetu. Vaisto vartoti negalima, jei yra: galaktozės ar fruktozės netoleravimas, Lapp laktazės trūkumas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Ilgalaikis nepritaikytos dozės vartojimas (daugiau nei 2–3 išsituštinimai minkštomis išmatomis per dieną) arba piktnaudžiavimas
vaistu gali sukelti viduriavimą bei elektrolitų pusiausvyros sutrikimą. „Duphalac“ galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data 2019-04. MYL-LT-19-30

LENGVA PERGALĖ UŽKIETĖJUS VIDURIAMS.

LOPEDIUM EXPRESS 2 mg, kietosios kapsulės, 10 kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Lopedium express“ 2 mg kietojoje kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido. Indikacijos: vaistas skirtas simptominiam suaugusiųjų ir vyresnių kaip 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: iš pradžių reikia gerti
2 kapsules, vėliau (po kiekvieno išsituštinimo beformėmis išmatomis) - po 1 kapsulę. Kapsules reikia nuryti nekramtytas, užsigeriant šiek tiek skysčio.
Kontraindikacijos: „Lopedium express“ vartoti negalima jaunesniems kaip 12 metų vaikams ir paaugliams; taip pat jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai
ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai; jei reikia vengti žarnų veiklos sulėtėjimo; jei pasireiškia viduriavimas, kurio metu padidėja temperatūra bei
išmatose atsiranda kraujo; jei paūmėja opinis kolitas; jei yra bakterijų sukeltas žarnyno uždegimas; jei viduriavimas atsirado antibiotikų vartojimo metu
arba po jų. Specialūs įspėjimai: atsargiai vaisto turėtų vartoti pacientai, sergantys kepenų ligomis arba AIDS. Jeigu per 48 val. po vaisto išgėrimo viduriavimas nesusilpnėja, jo vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“, filialas Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva.
BS2011091731. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 09.

VIRŠKINIMUI

PIGU 027 €

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

-30% 3705€

29

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

KAULAMS, SĄNARIAMS

NERVŲ SISTEMAI IR ATMINČIAI

19

-35% 259€3

-40%

98

AMBIO VITAMINAS D3 3200, 30 kramtomųjų kapsulių 999 599 €
AMBIO VITAMINAS D3 800 TV, 80 kapsulių 649 389 €
MAISTO PAPILDAI
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei dantų būklę, raumenų funkciją, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą,
kalcio koncentraciją kraujyje.
• Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

VITADAY KOMPLEKSAS NERVŲ SISTEMAI 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

VITAMINO D3 ŠALTINIS

-50% 3757€

-20%
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OLIDETRIM

OLIDETRIM 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių 1009 807 €
Olidetrim 2000 D3 + K2 Omega-3, 30 minkštųjų kapsulių 1099 879 €
MAISTO PAPILDAI
• Imunitetui – Vitamino D 2000 TV.
• Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys
• Kaulams ir raumenims.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri
yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Omega-3 riebalų
rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K
padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.
Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.
Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.
GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

VITADAY KOMPLEKSAS ATMINČIAI 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

SĄNARIAMS

991€

-30%

GLUCOSAMIN-RATIOPHARM

1,5 g milteliai geriamajam tirpalui, 20 paketėlių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Viename paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato, tai atitinka 1,884 g gliukozamino sulfato natrio chlorido arba 1,178 g gliukozamino. Indikacijos. Lengvo ar
vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje vandens ir gerti
vieną kartą per parą. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomų slopinimui. Simptomų palengvėjimas (ypač skausmo) gali pasireikšti tik
po kelių savaičių, kartais ir dar ilgesnio, vartojimo. Jei simptomai nepalengvėja po 2–3 mėnesių vartojimo, reikia iš naujo spręsti, ar gydymą gliukozaminu
tęsti toliau. Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozamino negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Glucosamin-ratiopharm negalima skirti ligoniams, alergiškiems
kiautuotiesiems vėžiagyviams, nes iš jų išgaunama preparato veiklioji medžiaga. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jei pacientui yra sutrikusi
gliukozės tolerancija, prieš skiriant gydymą ir vėliau periodiškai rekomenduojama stebėti gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, insulino poreikį. Jei pacientai
turi širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, rekomenduojama stebėti lipidų kiekį kraujyje, nes vartojantiems gliukozaminą ligoniams buvo nustatyti keli
hipercholesterolemijos atvejai. Buvo aprašytas atvejis, kai pradėjus gliukozamino terapiją, pablogėjo astmos simptomai. Glukozamino negalima vartoti
jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams, nes neištirtas vartojimo saugumas ir veiksmingumas. Atsargumas reikalingas, jei pacientui yra fenilketonurija, paveldimas fruktozės netoleravimas. Teksto peržiūros data 2020-12-21.

-40% 5879€

79

HERBASTRESS® dienai, 30 tablečių 1209 846 €
HERBASTRESS® MIEGAM nakčiai, 20 kapsulių 1159 811 €
MAISTO PAPILDAI
HERBASTRESS®. Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės vitaminų derinys nervų sistemai. Vartojimas: 1 tabletė per dieną.
HERBASTRESS® MIEGAM. Su melatoninu, valerijono ir apynių ekstraktu. Vartojimas: 1 kapsulė vakare prieš miegą.

MODUS 30 tablečių 639 447 €
MODUS DREAM MELATONIN 30 tablečių 639 447 €
MAISTO PAPILDAI
„Modus“ sudėtyje yra vaistinių melisų, paprastųjų apynių ir tikrųjų levandų ekstraktų, magnio ir vitamino B6. Vartojimas: po 1 tabletę per dieną.
„Modus Dream Melatonin“ sudėtyje yra vaistažolių ir vitaminų. Rekomenduojama vartoti normalaus miego funkcijai palaikyti. Maisto papildas rekomenduojamas ir žmonėms, kurių maisto racione yra vitamino B6 trūkumas. Vartojimas: rekomenduojama paros dozė – 1 tabletė per parą. Teigiamas poveikis
pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

-30% 4266€

09

BONCEL D3 5600 TV, 12 kapsulių

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

VALERIANA FORTE 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS
3-ose tabletėse yra 600 mg valerijonų šakniastiebių su šaknimis.
Vartojimas: po 1 tabletę 3 kartus per dieną valgio metu, užgeriant pakankamu kiekiu skysčio.
Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba
bei sveikas gyvenimo būdas.

GERAI SVEIKATAI

20

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO

199€

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO SKAUSMO

499€

APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 199 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 379 €
APAP, 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių 599 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti silpnam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po
1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki
15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandos (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti
tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra:
pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus.
Reklaminio teksto parengimo data: 2021-01-27.
„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

EMOX 100 mg/g gelis, 55 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 g gelio yra 100 mg naprokseno. Indikacijos: lokaliam minkštųjų audinių traumos sukeltam skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: 2–6 kartus per dieną į odą virš skaudamos vietos reikia įtrinti maždaug 4 cm gelio juostelę. Vaikams šio vaisto vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos:
padidėjęs jautrumas naproksenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai ar kitiems nesteroidiniams vaistiniams preparatams nuo uždegimo,
salicilatams; jei yra žinoma, kad acetilsalicilo rūgštis arba kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo buvo sukėlę astmos priepuolį, dilgėlinę arba ūminį
nosies gleivinės uždegimą. Specialūs įspėjimai: gelis turi būti vartojamas tik ant nepažeistos odos. Jei pasireiškė alerginė reakcija, reikia nutraukti gydymą
ir kreiptis į gydytoją. Kai EMOX ilgą laiką tepamas didelis odos plotas, gali pasireikšti sisteminis nepageidaujamas poveikis, todėl sergantiems inkstų arba
kepenų veiklos nepakankamumu, reikėtų šio vaisto dozavimą riboti. EMOX gelio negalima vartoti po sandarinamuoju tvarsčiu. Gydymo metu ir 2 savaites
po gydymo reikia vengti tiesioginių saulės spindulių, įskaitant soliariumo. Šis vaistas turėtų būti vartojamas atsargiai pacientams, sergantiems kepenų ir
inkstų nepakankamumu, virškinamojo trakto išopėjimu ar linkusius kraujuoti. 2022.01.17
SKATINA ŽAIZDŲ GIJIMĄ

499€
ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g

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

499€
CLARITINE 10 mg, 10 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. Indikacijos. Alerginės slogos (pvz., šienligės) simptomų (čiaudulio, slogos,
nosies ir akių niežulio bei peršėjimo) lengvinimas; lėtinės dilgėlinės sukelto odos niežulio, paraudimo ir pūkšlių mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas.
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 6 metų, kurie sveria daugiau nei 30 kg, gerti po 1 tabletę vieną kartą per parą su maistu ar be jo, užgeriant stikline
vandens. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams arba sveriantiems mažiau negu 30 kg, tablečių vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos. Alergija veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jei sergate kepenų liga, prieš pradedant vartoti vaistą pasitarkite
su gydytoju. Nevartokite Claritine 2 dienas iki numatomų alerginių odos mėginių. Claritine tablečių negalima vartoti jaunesniems kaip 6 metų vaikams
arba vaikams, kurie sveria mažiau nei 30 kg. Claritine saugumas ir veiksmingumas neištirti jaunesniems kaip 2 metų vaikams, duomenų nėra. Reklamos
teksto parengimo data: 2020-12. L.LT.MKT.12.2020.1806 Informacija sutrumpinta.
RAUMENIMS IR SĄNARIAMS

-40%

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

-20%
HELP4SKIN

HELP4SKIN WOUND HEALING gelis tūbelėje, 20 g 699 559 €
HELP4SKIN WOUND HEALING aerozolinis purškiklis, 75 g 1199 959 €
MEDICINOS PRIEMONĖS
„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai. „Help4skin Wound healing“ – medicinos
priemonė, kuri netiesiogiai skatina žaizdų gijimą, kontroliuodama žaizdos mikroaplinką. Skirtas gydyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, tokioms kaip:
• žaizdos (įskaitant chirurgines);
• įpjovimai, įbrėžimai;
• odos nubrozdinimai ir įtrūkimai;
• atviros kojų opos;
• paviršiniai nudegimai (I ir IIa laipsnio); • pragulos.
Gali būti naudojamas vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams.
NUO ALERGIJOS

399€
LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg loratadino. Terapinės indikacijos. Simptominis alerginio rinito ir lėtinės idiopatinės dilgėlinės gydymas. Dozavimas ir
vartojimo metodas. Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų vaikai: 10 mg 1 kartą per parą. 2 iki 12 metų vaikai: sveriantiems daugiau kaip 30 kg -10 mg 1 kartą
per parą. Tabletes galima vartoti nepriklausomai nuo valgymo laiko. Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos nepakankamumu, skiriama pradinė
10 mg dozė kas antrą dieną. Kontraindikacijos. Loratadino tablečių vartoti negalima, jeigu padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Loratadine Actavis, jeigu
yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas (tokiems pacientams gydytojas gali skirti vartoti šio vaisto kas antrą dieną). Antihistamininiai vaistiniai
preparatai gali susilpninti odos hiperergines reakcijas arba neleisti joms pasireikšti, todėl loratadino tablečių vartojimą reikėtų nutraukti mažiausiai prieš
48 valandas iki alerginių odos mėginių. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės
netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Reklamos peržiūros data 2022 m. balandis. OTC-LT-00036
AUSŲ UŽDEGIMUI GYDYTI

449€
OTIPAX® 40 mg/10 mg/1 g ausų lašai (tirpalas), 16 g
Fenazonas, lidokaino hidrochloridas
NERECEPTINIS VAISTAS
Sudėtis: veikliosios medžiagos yra fenazonas ir lidokaino hidrochloridas. 1 g ausų lašų yra 40 mg fenazono ir 10 mg lidokaino hidrochlorido. Farmacinė
forma: ausų lašai (tirpalas). Terapinės indikacijos: ūminiam neperforuotam (kai ausies būgnelis nėra įtrūkęs) vidurinės ausies uždegimo gydymui; pūslinio virusinio ausies uždegimo gydymui; slėgio pokyčių metu atsiradusios traumos sukelto ausies uždegimo gydymui. Dozavimas ir vartojimo metodas:
visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Paprastai lašinama po
4 lašus 2–3 kartus per dieną į išorinę ausies landą. Kontraindikacijos: jeigu yra ausies būgnelio įtrūkimas, atsiradęs dėl traumos ar infekcinių susirgimų;
jeigu yra alergija fenazonui, lidokaino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti OTIPAX. Prieš vartojant OTIPAX ausų lašus Jūsų gydytojas turi patikrinti, ar nėra pažeistas ausies
būgnelis. Jei jis yra pažeistas, lašų į ausis vartoti negalima dėl galimo jų patekimo į vidurinę ausį ir galimos sąveikos su vidurinės ausies struktūromis.
Įspėjimas: šio vaisto negalima nuryti ar įkvėpti. Saugokitės, kad vaisto nepatektų į akis ar ant gleivinių. Informacija sutrumpinta. Jeigu apie šį vaistą
norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą: Biocodex UAB, Savanorių pr. 345, LT-51480 Kaunas, tel. +370 37 408681, el. paštas info@
biocodex.lt. 20220318_98070570 Reklamos teksto parengimo data: 2022-03-18
ABRAKADABRA, IR AUSŲ SKAUSMO KAIP NEBŪTA!

GERAI SAVIJAUTAI

-30% 454€6

-35%

49

AMBIO KALCIS, MAGNIS, CINKAS 100 tablečių 1298 844 €
AMBIO CA+K+MG+ZN+D3 (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių 1149 747 €
MAISTO PAPILDAI
• Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Magnis ir cinkas padeda palaikyti normalią kaulų būklę.
• Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
• Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą bei normalią kaulų būklę.

-30% 384€5

49

VITADAY MULTIVITAMINŲ KOMPLEKSAS 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-50% 1603€

19

AMEDIPLUS
Šildantis arklių balzamas, 250 ml
Šaldantis arklių balzamas, 250 ml
KOSMETIKA

VITADAY VITAMINAI A IR E 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

21
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GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-30%

BIOFARMACIJA LINIJA
MAISTO PAPILDAI
Unikalūs maisto papildai milteliais. Išsirinkite Jums reikalingiausią: nuovargiui mažinti, energijai, sportui, raumenims, nervų sistemai, kraujospūdžiui,
imunitetui, stipriems nagams ir plaukams, kaulams. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Mineralai yra citratų formos, dažniausiai gerai toleruojami ir
organizmo lengvai pasisavinami. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Tinka veganams, nėščiosioms ir maitinančioms motinoms. Pagaminta Izraelyje.
GAMTOS ĮKVĖPTI MINERALAI MILTELIAIS IŠ IZRAELIO!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

-25%
STOP STRESS® 30 kapsulių
STOP STRESS® NIGHT 30 kapsulių
OSTEONOL® 150 ml
FITESTEN® 30 kapsulių
KARDIO START® 30 kapsulių
IMMUNECO® 30 kapsulių
BEAUTYNOL® 30 kapsulių
BEAUTYNOL® EXCELLENCE 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAI
Pasimėgauk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE…
JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30% 237€3

39

VITAMIN D3 su lašintuvu, 10 ml
MAISTO PAPILDAS

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

-30%

PIPIRINIS PLEISTRAS 10 x 18 cm 075 053 €
SKAUSMĄ MALŠINANTIS PLEISTRAS 9 x 14 cm N10 1690 1183 €

GERAI SAVIJAUTAI

25

IMUNINEI SISTEMAI

ŽARNYNO MIKROFLORAI

-20%

-20%

COMPLIFLORA

COMPLIFLORA FAMILY, 10 kapsulių 829 663 €
COMPLIFLORA FAMILY+, 10 paketėlių 849 679 €
COMPLIFLORA BABY DROPS, 5 ml 1289 1031 €
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 Baby Drops“ – formulė „du viename“. Bifidobacterium lactis BS01 ir Lactobacillus rhamnosus
GG ATCC 5301 kompleksas aliejine forma. Augalinės kilmės medžiagos suteikia malonų skonį vartojant, be to, nereikia specialių laikymo sąlygų. Vartojimas:
kūdikiams ir vaikams iki 12 m. – 5 lašai 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.

SAMBUCUS

SAMBUCUS KIDS, sirupas, 120 ml 1429 1143 €
SAMBUCUS KIDS, 60 guminukų 1579 1263 €
SAMBUCUS KIDS, 5 ledinukai 469 375 €
SAMBUCUS ADULTS IMMUNOMIX, 60 kapsulių 979 783 €
MAISTO PAPILDAI, MAISTO PRODUKTAS
Juoduogiai šeivamedžiai, čiobreliai, šalavijai padeda palaikyti kvėpavimo sistemos funkciją. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „Sambucus Adults ImmunoMix“ yra produktas, vartojamas tais atvejais, kai jūsų imuninei sistemai reikia papildomos pagalbos. Jo sudėtyje
esantis kompleksas „ImmunoMix“ – tai kruopščiai atrinktas 6 maistingųjų medžiagų, gerai žinomų dėl savo savybių, derinys: juoduogiai šeivamedžiai,
vitaminas D3, vitaminas C, rutozidas, selenas ir cinkas.
GERKLEI

NUO KOSULIO

-20% 6237€
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-20%

VOCAL

IVEX nuo sauso ir šlapio (produktyvaus) kosulio,

100 ml + 5 ml matavimo indelis
MEDICINOS PRIEMONĖ
Sudėtyje esantys natūralūs ekstraktai (gebenių (Hedera Helix) ekstraktas (DER 1–2:1), poliflorinis medus, vaistinių svilarožių (Althaea officinalis) ekstraktas
(1 %), vaistinių čiobrelių (Thymus vulgaris) ekstraktas (0,3 %), kurių veiksmingumas įrodytas, suformuoja prie gleivinės prilimpančią plėvelę, kuri ramina
kosulį, apsaugo nuo dirginimo bei pagerina viršutinių kvėpavimo takų funkciją. Tai ypač aktualu žiemą arba kai reikia gydyti išorinių veiksnių (šalčio,
smogo, dulkių ir dūmų) sukeltą sudirginimą. Naudinga esant sausam ir šlapiam (produktyviam) kosuliui, ramina dirginimą, saugo gleivinę ir lengvina
gleivių šalinimą. Tinka vaikams nuo 1 m. amžiaus.
VAIKAMS NUO PIRMŲJŲ GYVENIMO METŲ

-20% 85210€

65

HUSTAGIL balzamas, 30 ml
KOSMETIKOS PRIEMONĖ
„Hustagil“ balzamas su čiobrelių, eukaliptų ir levandų eteriniais aliejais kvėpavimui palengvinti. Balzamas yra švelnios konsistencijos, lengvai paskirstomas
ir įtrinamas į odą. „Hustagil“ švelniai veikia jautrią odą dėl jame esančio migdolų aliejaus, pantenolio ir vitamino E. Naudojimas: balzamu kelis kartus
švelniai įtrinkite krūtinę ir nugarą. Malonus eterinių aliejų kvapas atpalaiduoja kvėpavimą.
KVĖPAVIMUI PALENGVINTI!

VOCAL juodųjų serbentų skonio, 24 pastilės 549 439 €
VOCAL vyšnių skonio, 24 pastilės 549 439 €
VOCAL pipirmėčių skonio, 24 pastilės 659 527 €
VOCAL citrinų skonio, 24 pastilės 549 439 €
VOCAL KIDS braškių skonio, 24 pastilės 549 439 €
MAISTO PAPILDAI SU SALDIKLIAIS
Pastilių „Vocal“ sudėtyje yra islandinių kerpenų, vitamino C ir cinko. Islandinės kerpenos padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balso
stygų – funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Cinkas atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Rekomenduojamas vartojimas: 1 pastilė 4 kartus per dieną. Vyresniems nei 4 m. žmonėms.
„VOCAL“ – JŪSŲ GERKLEI, BALSUI IR IMUNITETUI!
NOSIES GLEIVINĖS APSAUGAI BEI GYDYMUI

-20% 86310€

79

RHINITIX nosies purškalas, nuo 1 metų amžiaus, 10 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ
„Rhinitix“ yra medicinos priemonė, turinti raminamąjį ir palaikomąjį poveikį gydant virusines ir bakterines nosies gleivinės infekcijas taip pat ir alerginį
rinitą. Produkto sudedamosios dalys padengia nosies gleivinę apsaugine plėvele, kuri neleidžia prikibti, įsiskverbti ir plisti bakterijoms ir virusams, pvz.,
rinovirusams ir koronavirusams. „Rhinitix“ taip pat padeda atsikurti sudirgusiai gleivinei. Tiksotropinės savybės saugo, kad priemonė nenutekėtų nuo
nosies gleivinės.
• Rekomenduojama naudoti pasireiškus pirmiesiems peršalimo ir į gripą panašiems simptomams;
• pagalbinė priemonė gydant alerginės, bakterinės ir virusinės kilmės rinitą;
• tinka kaip profilaktinė priemonė esant padidėjusiai nosies gleivinės infekcijos rizikai.
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GROŽIUI

-25%

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-25%

BIODERMA
DERMATOLOGINĖS VEIDO ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
Prancūzijos dermatologijos laboratorija „Bioderma“ vadovaujasi požiūriu, kad odos priežiūros priemonės turi padėti atkurti natūralius biologinius procesus, šalindamos odos problemų kilmės priežastis bei simptomus. Priežiūros priemonės „Bioderma“ kuriamos tik iš gryniausių veikliųjų medžiagų,
atliekančių svarbų vaidmenį odos veikloje. Dermatologai, pediatrai, vaistininkai – visi šie specialistai rekomenduoja „Bioderma“ net ir jautriausią odą
turintiems pacientams.
BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

URIAGE
DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA
„Uriage“ dermatologinės kosmetikos pagrindas – terminis vanduo iš Prancūzijos Alpių, prisotintas mineralų ir mikroelementų. Ilgus metus kurta „Uriage“
kosmetika yra pagrįsta moksliniais tyrimais, skirta naudoti kasdien ir esant odos problemų.
KIEKVIENO POREIKIAMS. VISAI ŠEIMAI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

PHARMACERIS
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Prekių ženklas „Pharmaceris“ – tai saugi, specializuota, dermatologinė kosmetika, kuri suteikia galimybę rūpintis oda su dažniausiai pasitaikančiomis
problemomis. Dermatologinės kosmetikos produktai yra susisteminti į 13 linijų, jie sudaro visapusiškas odos priežiūros programas, kurios išsiskiria įrodytu
dideliu efektyvumu ir saugumu.
PHARMACERIS. SVEIKOS ODOS EKSPERTAI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI

-30%

INSIGHT
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
INSIGHT produktuose naudojamos pagrindinės veikliosios sudedamosios medžiagos yra atkeliavusios iš ekologiškų sertifikuotų ūkių. Šie ekstraktai veikia
kartu su natūralios kilmės aliejų ir sviestų kompleksais, kurie ypač lygina ir maitina plaukus. Pasirinkdami ekologiškas medžiagas, pasirenkate saugoti savo
gerą savijautą, saugoti darbininkų, kurie dalyvauja gamyboje, sveikatą ir saugoti mūsų planetą.
INSIGHT ekologiško tvarumo projektas apima ne tik produktų sudėtis, bet ir pakuotes – visiems INSIGHT linijos buteliukams ir indeliams pasirinkome
naudoti tik jau panaudotą, 100 % perdirbtą PET.
GAMTA – MŪSŲ ĮKVĖPIMO ŠALTINIS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

LA ROCHE-POSAY VALIKLIAI
Profesionalus odos ir makiažo valymas, tinkamas jautriai odai. Valomosios priemonės, kurių skirtingos formulės bei formos.
GERESNIS GYVENIMAS JAUTRIAI ODAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

IKI

-30%

NOREVA
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Prancūzų dermatologų sukurta kosmetika Jums padės susigrąžinti sveiką odą – greitai ir ilgam.
Gydytojų dermatologų palankiai vertinamos priemonės tinka naudoti probleminei odai: esant sausai, raustančiai, seborėjinio dermatito ar žvynelinės
pažeistai odai; nuramina jautrią ir atopišką odą. Inovatyvios sudėties priemonės padeda apsisaugoti nuo raukšlių, pigmentinių dėmių atsiradimo ir išlaikyti
sveiką odą.
JŪSŲ ŠVYTINTI IR SVEIKA ODA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

GROŽIUI

-25%

-25%

VICHY DERCOS
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
VICHY DERCOS tai tikslinė plaukų priežiūros linija, kuri apima visas plaukų problemas- pleiskanas, plaukų slinkimą bei pažeistus plaukus. Tyrimai atlikti su
jautrią galvos odą turinčiais žmonėmis. Priemonės papildytos aktyviaisiais ingredientais. Dercos šampūnai ir kondicionieriai užtikrina efektyvią priežiūrą
plaukams ir galvos odai.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

VICHY DEZODORANTAI
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
VICHY dezodorantų linijos produktai padeda išlaikyti gaivumą visa dieną. Tinka įvairaus amžiaus moterims ir vyrams, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo
prakaitavimo ir blogo kvapo.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

ODAI, PLAUKAMS IR NAGAMS

1+1
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Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

-40% 2994€

98

BIOCELL SILICIUM BOOSTER 300 ml 2679 €
MAISTO PAPILDAS
Naujos kartos biologiškai aktyvus silicis, būtent stabilizuotos ortosilicio rūgšties forma, yra ypač gerai ir greitai pasisavinamas organizme. Leisk sau
tai pajusti.
Silicis dažnai vadinamas „jaunystės“ eliksyru. Papildytas dilgėlių lapų ekstraktu, kuriame gausu bioaktyvių medžiagų (fitosterolių, flavonoidų, rūgščių,
mineralų ir vitaminų), padeda palaikyti normalią odos, nagų ir plaukų būklę.
TOBULA ESI TU. BIOCELL TAI IŠSAUGO.

-30%

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

VITADAY VITAMINAI GROŽIUI 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-30%

ARBATOS FITO FIGURA
FITO FIGURA 1, 3 g, 20 pakelių
FITO FIGURA 2, 3 g, 20 pakelių
FITO FIGURA 3, 2 g, 20 pakelių
LENGVUMO POJŪTIS IR GERA SAVIJAUTA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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JAI IR JAM

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-40% 89914€

-35% 84412€

99

98

AMBIO MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLIUS 60 tablečių
AMBIO MULTIVITAMINAI VYRAMS PLIUS 60 tablečių
MAISTO PAPILDAI

AMBIO MENOPAUSE COMPLEX 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Raudonųjų dobilų ekstraktas, magnis, B grupės vitaminai. Maisto papildo sudėtyje harmoningai suderintas B grupės vitaminų ir magnio kompleksas kartu
su raudonųjų dobilų izoflavonais.

899€

-30%

CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės
Klotrimazolas
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

EMILI ŽOLELIŲ ARBATOS ŠLAPIMO TAKAMS IR PROSTATAI
GERAI JŪSŲ SAVIJAUTAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MENOPAUZĖS SIMPTOMAMS LENGVINTI

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

PRIEŠMENSTRUACINIO SINDROMO NEGALAVIMAMS LENGVINTI

898€

NUO

647€

PREFEMIN

CLIMOFEMIN 6,5 mg, 30 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje tabletėje yra 6,5 mg Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (blakėžudžių šakniastiebių) sausojo ekstrakto
(4,5–8,5:1), atitinkančio 29–55 mg blakėžudžių šakniastiebių. Indikacijos: menopauzės simptomų, tokių kaip karščio pylimas ar gausus prakaitavimas,
lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: per parą reikia gerti vieną tabletę. Tabletę galima nuryti arba sukramtyti, jų negalima čiulpti. „Climofemin“
be gydytojo leidimo negalima vartoti ilgiau kaip 6 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Climofemin“
medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientės, kurioms yra buvę kepenų sutrikimų, „Climofemin“ turėtų vartoti atsargiai. „Climofemin“ vartojimą reikia nedelsiant nutraukti ir kreiptis į gydytoją, jei atsiranda galimų kepenų pažeidimo požymių ar simptomų (pvz., nuovargis, apetito
netekimas, odos ir akių pageltimas arba stiprus viršutinės pilvo dalies skausmas, lydimas pykinimo ir vėmimo arba šlapimo patamsėjimo). Jeigu atsiranda
kraujavimas iš makšties arba kitokių neaiškių arba naujų simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. „Climofemin” be gydytojo leidimo negalima vartoti su su
vaistais, kurių sudėtyje yra estrogenų. Pacientėms, kurios buvo arba yra gydomos dėl krūties vėžio arba bet kokio kitokio nuo hormonų priklausomo
naviko, „Climofemin“ be gydytojo leidimo vartoti negalima. „Climofemin” sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Jeigu vartojant vaistą simptomai pasunkėja, reikia pasitarti su gydytoju
arba vaistininku. Reklamos teksto parengimo data: 2021-10-19

20 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 647 €
20 mg, 90 plėvele dengtų tablečių 1468 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg Vitex agnus-castus L., fructus (tikrųjų skaistminių vaisių) sausojo ekstrakto (6–12:1), atitinkančio 120–240 mg tikrųjų skaistminių vaisių. Indikacijos: priešmenstruacinio sindromo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti
po 1 tabletę per parą. Gerti kasdien tuo pačiu laiku, užsigeriant nedideliu kiekiu vandens. Rekomenduojama gydymo trukmė yra ne mažiau kaip 3 mėnesiai.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Prefemin“ medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei sergate
arba sirgote nuo estrogenų priklausomais navikais, prieš vartodami „Prefemin“ turite pasitarti su gydytoju. Jei vartojate dopamino receptorių agonistus ir
antagonistus, estrogenus ir antiestrogenus, prieš vartodami „Prefemin“ turite pasitarti su gydytoju. Jaunesnioms nei 18 metų mergaitėms ir paauglėms
vaisto vartoti nerekomenduojama, kadangi duomenų apie vaisto vartojimą šios grupės pacientams nepakanka. Jei vartojant „Prefemin“ simptomai pasunkėjo, reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Manoma, kad tikrųjų skaistminių vaisių ekstraktas turi įtakos pogumburio - hipofizės veiklai, todėl
pacientės, kurioms nustatyti hipofizės sutrikimai, prieš vaisto vartojimą turi pasitarti su gydytoju. Sergant prolaktiną išskiriančiais hipofizės navikais, tikrųjų
skaistminių vaisių ekstrakto vartojimas gali maskuoti naviko sukeltus simptomus. Todėl „Prefemin” nerekomenduojama vartoti. „Prefemin” sudėtyje yra
laktozės monohidrato. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Reklamos
teksto parengimo data: 2021-10-19
NATŪRALUS BAKTERINĖS VAGINOZĖS SIMPTOMŲ GYDYMAS

1299€

-30%

FITOLIZIN

valgomoji pasta 100 g 649 454 €
MAISTO PAPILDAS
Vartojimas: 1 arbatinį šaukštelį valgomosios pastos ištirpinti ½ stiklinės
šilto, pasaldinto vandens. Gerti 3-4 kartus per dieną po valgio.

CANESBALANCE makšties ovulės, 7 vnt.
URAGIN 30 tablečių 639 447 €
MAISTO PAPILDAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MEDICINOS PRIEMONĖ
Canesbalance veiksmingai sumažina dėl bakterinės vaginozės atsiradusį nemalonų kvapą, neįprastas išskyras ir nemalonius pojūčius intymioje zonoje.
Natūralios gydomosios medžiagos (pieno rūgštis ir glikogenas) atstato normalią šarmų ir rūgščių pusiausvyrą (pH) ir makšties mikroflorą. Canesbalance
tinka ir nėščiosioms. Be konservantų. Be hormonų. Be kvapiųjų medžiagų. Reklamos teksto parengimo data: 2022.02 CH-20220210-84

HIGIENAI

BURNOS HIGIENAI

29

PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI

-20%

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

-25%

JORDAN
Visi esame skirtingi. Turime unikalius dantis, naudojame unikalią jų valymo techniką, renkamės dantų šepetėlius pagal savo individualius poreikius. „Jordan“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant užtikrinti maksimalų dantų priežiūros rezultatą. Platus asortimentas apima dantų šepetėlius, tarpdančių
siūlus bei šepetėlius, dantų pastą suaugusiems ir vaikams.
JORDAN RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MOTERS INTYMIAI HIGIENAI IR SVEIKATAI

-20%

IKI

-25%

LOTAMILE
KOSMETIKOS PRIEMONĖS, MEDICINOS PREKĖS
„Lotamile“ – ovulės netepa, neišbėga, ilgiau veikia! Makšties ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip
pailgina ovulės veikimą.
„Lotamile Hialuronic“ makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą
lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą.
„Lotamile Boric“ makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydant makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir
niežėjimo pojūtį.
„Lotamile Girls“ švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės, švelnina bei ramina sudirgusią odelę, turi drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaičių intymių
sričių terpę. Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.
„Lotamile Soft“ intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, suteikia gaivumo, švaros pojūtį. Prausiklis nedirgina gleivinės,
švelnina bei ramina sudirgusią odą, turi drėkinamąjį, šlapimo kvapą naikinantį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių
sričių rūgštinę terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

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

-25%

BELLA

TEPE

BELLA moterų higienos linija – orui laidūs kasdieniai įklotai, higieniniai paketai ir vatos gaminiai.
Higienos priemonės - plonos ir diskretiškos, su kvapo kontrolės sistema. BELLA BIO BASED – eklogiškos, su natūralaus bambuko paviršiumi. Vatos gaminiai
– iš 100% medvilnės.
UŽTIKRINTA APSAUGA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

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

PIRKDAMI NORFOS VAISTINĖJE
JŪS GAUSITE ČEKĮ, KURIUO GALĖSITE APMOKĖTI
NET IKI 30 % SUMOS UŽ ŠĮ PRODUKTĄ:

AUSTRALIAN BODYCARE

-30%

šampūnas, 250 ml 1399 979 €
KOSMETIKOS PRIEMONĖ
„Australian Bodycare“ šampūnas veiksmingai valo galvos odą ir plaukus, saugo nuo pleiskanų susidarymo, plaukų riebalavimosi.
Sudėtyje yra natūralaus Australijos arbatmedžių aliejaus (Melaleuca alternifolia).

VAIKAI

MAŽYLIUI IR MAMAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

31

-30% 1812€

59

AMBIO VITAMINAS C VAIKAMS
50 guminukų 978 €

AMBIO KALCIS VAIKAMS
36 guminukai 998 €

AMBIO MULTIVITAMINAI VAIKAMS
50 guminukų 998 €
MAISTO PAPILDAI

-30%

VITADAY FOLIO RŪGŠTIS
400 µg, 90 tablečių
MAISTO PAPILDAS

NUO

399€

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml 399 €
IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams, 100 ml 599 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

LIVOL VAIKAMS
MAISTO PAPILDAI
„Livol“ rūpinasi, kad sparčiai augantys, maistui labai išrankūs ar nevalgūs vaikai papildytų kasdienę mitybą kokybiškais vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „Livol“ sudėtis sukurta atsižvelgiant į vaikų amžiaus grupės poreikius ir rekomenduojamas vitaminų bei mineralų paros normas.
„LIVOL“ ŽAISMINGI, IMUNITETUI NAUDINGI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

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

GREIT IR VĖL KARALIUS!

-20%
HAPPY

FOLICUM ACIDUM

Folio rūgštis, 400 µg, 30 tablečių 259 181 €
Folio rūgštis, 400 µg, 270 tablečių 899 629 €
MAISTO PAPILDAI
Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: po 1 tabletę per parą.

-30%

Visos HAPPY sauskelnės yra orui laidžios, su natūralios kilmės žaliosios arbatos ekstraktu (lot. Camelia sinensis), kuris veikia antibakteriškai ir neutralizuoja nemalonius kvapus.
Mažiausių dydžių sauskelnės turi specialų iškirpimą bambutei ir yra putlesnės – teisingai kūdikio kojyčių padėčiai išlaikyti. Didesnių dydžių – plonesnės, su
elastine juosmens dalimi ir paaukštintais apsauginiais krašteliais.
Drėgnos servetėlės – be alkoholio ir parabenų, su skirtingais ekstraktais – išsirink pagal poreikį. Ir nepamirškite vatos pagaliukų su apsauga!
* Sauskelnėms negalioja nuolaida su kompensuojamų vaistų pasu.
HAPPY – SU MEILE JŪSŲ MAŽYLIUI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%
CERUTIN JUNIOR DINO
GUMINUKAI 50 guminukų 809 566 €
VAISIŲ SKONIO MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje yra cukrų
10 vitaminų, cinko ir rutino šaltinis.

DOCTOR FISH OMEGA-3
+ VITAMINS D & E 30 kapsulių 1199 839 €

EMILI FITO ARBATOS MAŽYLIUI IR MAMAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MAISTO PAPILDAS
Su saldikliu
Maisto papildo sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:
EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;
DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;
vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;
vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
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