TOP LAPKRIČIO PASIŪLYMAI
-50% 3997€

-50% 349€6

98

98

AMBIO
LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS SU
INULINU 30 kapsulių

AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ (mikstūra), 100ml
AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAS

499€

1+1

MEZYM 20000V,

MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ*!
* kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų

5600 TV vitaminas D3, 12 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę, bei atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese. Vartojimas: vartoti
po 1 kapsulę per savaitę.

SAULĖ, KAI NĖRA SAULĖS!

349€

499€
SEPTABENE

NEURORUBINE
FORTE LACTAB,

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. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.
TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

979€
BONCEL D3

20 skrandyje neirių tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos: MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas (alergija)
pankreatinui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Ūminis arba paūmėjęs lėtinis kasos uždegimas, kol ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:
Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo
galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Dozavimas: MEZYM visada
vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 1-2
plėvele dengtos MEZYM 20000V tabletės. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo
maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plėvele dengtos tabletės nuryjamos nekramtant ir užsigeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilgalaikio gydymo
atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas.
Reklama paruošta 2021 m. lapkričio mėn. LT-Mez-03-2021-V1-pharma

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

20 plėvele dengtų tablečių
VAISTINIS PREPARATAS

„Neurorubine Forte Lactab“ plėvele dengtos tabletės. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg tiamino nitrato (vitamino B1), 50 mg piridoksino hidrochlorido (vitamino B6), 1 mg cianokobalamino (vitamino B12). Indikacijos: dėl B grupės vitaminų stokos atsiradusių nervų sistemos ligų gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas: per parą reikia išgerti 1–2 tabletes. Vartoti
per burną. Vėliausiai po 4 savaičių būtina įvertinti paciento būklę ir persvarstyti, ar nereikia mažinti dozės. Vartojant vitaminų preparatus rekomenduojamomis dozėmis, vartojimo trukmė nėra
nustatyta. Jeigu simptomai nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją, kad jis parinktų kitą gydymą. Didelės rizikos pacientų grupių nežinoma. Vaikų populiacija: saugumas ir veiksmingumas vaikams
dar neištirtas. Duomenų nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei sergant žvyneline. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: piridoksinas gali sukelti paprastąją aknę, į ją panašią egzantemą arba šias ligas sunkinti. Gydymo metu dėl atsiradusio jautrumo vitaminams B1, B6 ir B12 gali pasireikšti odos reakcijos. Retais atvejais,
vitamino B6 vartojant ilgai ir dideles dozes (daugiau kaip 200 mg per dieną), gali atsirasti trumpalaikė periferinė jutiminė neuropatija. Vitamino B12 preparatai gali paslėpti funikulinės mielozės
ir piktybinės anemijos simptomus ir jų metu atsirandančius laboratorinių tyrimų duomenis. Psoriaze sergantiems žmonėms vitamino B12 vartoti negalima. Teksto parengimo data 2020-12-04.

PALIKITE SKAUSMĄ UŽ NUGAROS!

2

SUPER PASIŪLYMAI!
ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS

NUO

199€

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI

IKI

-35%

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
NUO SKAUSMO

399€

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.
NATŪRALŪS AKIŲ LAŠAI

-30%

ADOBIL 500 mg/150 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NAVI®VISION PLUS

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

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.

ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI

399€

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO

APAP

RECREOL® 50 mg/g, kremas, 50 g; tepalas, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dekspantenolio. Indikacijos: paviršinių odos pažeidimų
(tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandančio dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių
spindulių) pagalbinis gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas: vartoti išoriškai. Įprastinis dozavimas yra vieną ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepti
pažeistą odą. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikia vengti atsitiktinio dekspantenolio kontakto su akimis.
Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas. AB GRINDEKS filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius.
Reklamos teksto parengimo data. 2022.03.04.
EFEKTYVUS GYDYMAS IR RŪPESTINGA ODOS PRIEŽIŪRA!

149€

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 149 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 299 €
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.

SUPER PASIŪLYMAI!
NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO

199€

NORMALIAM VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI IR SVEIKOMS KEPENIMS

-20%

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 (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas
4 val. (negerti daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekramtyti). „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3
kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą);
10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra
2 tabletės, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). 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. Reklamos teksto parengimo data 2022-03-03.
YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

GASTROVAL

GASTROVAL, 15 kapsulių 457 366 €
GASTROVAL FLUXUS rūgštingumui, 15 kapsulių 554 443 €
GASTROVAL FORTE, 12 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 2022 m. Softdent pardavimų duomenimis.

IMUNITETUI, KAULAMS, RAUMENIMS, SVEIKOMS LĄSTELĖMS

-50%

OILESEN D3
MAISTO PAPILDAI
Naujiena! „Oilesen D3 MAX“ – dar daugiau vitamino D ir kanapių aliejaus naudos imunitetui, sveikoms ląstelėms, kaulams ir raumenims. Tik 1 kapsulė per savaitę!
„Oilesen D3“ – tai reikiamas vitamino D kiekis, ištirpintas natūraliame aliejuje.
„Oilesen D3 400“ – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir mažiems vaikams. Paprasta dozuoti pipete.
„Oilesen D3 Forte“ 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D3 ir kanapių aliejaus, kuris padeda palaikyti normalią imuninę sistemą ir raumenų funkciją.
„Oilesen D3 su juodųjų ikrų aliejumi“ – 4000TV vitamino D ir juodųjų ikrų aliejaus nauda gerai savijautai.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių
dalijimosi procese.
DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3“!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

299€
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.

499€

TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veiklioji medžiaga, stiprumas: Vienoje tabletėje yra 1,34 mg klemastino fumarato, kuris atitinka 1 mg klemastino. Indikacijos: tinka šieno slogos ar kitokios
alerginės rinopatijos, įvairių priežasčių sukeltos dilgėlinės, įskaitant dermatografinę dilgėlinę, niežulio, niežėjimą sukeliančios dermatozės, vabzdžių įgėlimo ir
įkandimo gydymui. Vartojimas: Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams du kartus per parą iš ryto ir vakare gerti po 1 tabletę (1 mg). 6–12 metų
vaikams reikia gerti prieš pusryčius ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) arba vieną (1 mg) Tavegyl tabletę. 3–6 metų vaikams reikia gerti prieš pusryčius
ir vakare, prieš miegą, po pusę (0,5 mg) Tavegyl tabletės. Tabletes reikėtų gerti prieš valgį užsigeriant vandeniu. Vartoti tik per burną. Kontraindikacijos ir
specialūs įspėjimai: padidėjęs jautrumas klemastinui, kitokiems antihistamininiams vaistiniams preparatams ar bet kuriai kitai pagalbinei medžiagai, porfirija,
pacientas jaunesnis negu 3 metų vaikas. atsargiai vartoti turi pacientai, sergantys: uždaro kampo glaukoma; stenozę sukeliančia peptine opa; dvylikapirštės
žarnos obstrukcija; prostatos hipertrofija, dėl kurios susilaiko šlapimas, bei šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija. Tavegyl tablečių sudėtyje yra laktozės. Tavegyl
negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vaistinį preparatą reikia atsargiai skirti epilepsija sergantiems arba praeityje traukulius patyrusiems pacientams. Pakuotės lapelio peržiūros data 2021-01-29. Reklamos
teksto parengimo data 2021-03-18. 2203_ SB_Tavegyl_V01_LT
NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO

699€

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
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SUPER PASIŪLYMAI!
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IKI

-50%

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

499€

DEEP RELIEF 50 mg/ 30mg/g gelis, 50g

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.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Terapinės indikacijos: Lokalus sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz.,
patempimo, išnirimo) sukelto skausmo malšinimas. Dozavimas: Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet
ne dažniau kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1 – 4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Viename centimetre gelio iš 50 g tūbelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4
cm, iš 50 g tūbelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkias dienas, kreiptis į gydytoją. Vaikų
populiacija: Duomenų apie Deep Relief saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas: Plonu gelio sluoksniu
tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai.
Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantys pacientai, kuriems
aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrozdinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo
vietoje esanti infekcija. Paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Deep Relief gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris
gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinės ir akių. Netinka tepti po sandarinamuoju tvarsčiu. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos
ploto. Vartoti tik ant odos. Registruotojas: Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija. Gamintojas: The Mentholatum Company Limited, Jungtinė Karalystė
arba Colep Laupheim GmbH & Co. KG, Vokietija
DEEP RELIEF – VĖSINANTIS IR GREITAI VEIKIANTIS TEPALAS NUO SKAUSMO!

ODAI

399€

499€

DEEP HEAT KREMAS

INOBIO HERBA BALM

šildantis kūno balzamas su eteriniais aliejais, 40 ml
PUŠIS - EUKALIPTAS - ČIOBRELIS - ARBATMEDIS - KAMPARO
Kūno balzamas tepamas ant krūtinės, nugaros bei padų turi efektyvų poveikį odai. Jis švelniai maitina odą dėl jame esančio sviestmedžio aliejaus ir Vit E.
Puikiai tinka vaikų odos priežiūrai.
SAUSOMS AKIMS

-30%

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

299€

PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

ARTELAC®
MEDICINOS PRIEMONĖS

„Artelac® Nature“ akimirksniu suteiks akims skaistumo, baltumo ir švytėjimo, bei užtikrins ilgalaikį drėkinimą. Sudėtyje esantis akišveičių ekstraktas numalšina akių sudirgimą ir greitai pašalina
akių paraudimą, o hialuronas užtikrina ilgalaikį drėkinimą. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Splash“ pasirenkamiausias mūsų produktas su hialuronu skirtas sausoms akims nedelsiant nuraminti ir sudrėkinti. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Rebalance“ užtikrina maksimaliai drėkinantį poveikį ir palengvėjimą, esant nuolat pasikartojančiam akių sausumui. Drėkina akis ir apsaugo jų paviršių, papildo ašarų plėvelę puoselėjančiais jonais, vitaminu B12, bei sureguliuoja osmosinį akies paviršiaus balansą ir tokiu būdu padeda ilgam sustabdyti sausų akių simptomų pasireiškimą.
„Artelac® TripleAction“ pažangiausias tirpalas, sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir intensyviai drėkindamas akimirksniu ir ilgam numalšintų sausų akių simptomus. Sudėtyje esantys
komponentai (hialuronas, glicerolis, karbomeras, lipidinis komponentas) atkuria visus tris ašarų plėvelės sluoksnius. Sudėtyje nėra konservantų, o atidarius galioja net 6 mėnesius.
„Artelac® Nighttime Gel“ atkuria ašarų plėvelę nakties metu. Produktas suteikia papildomą apsaugą tiems, kam pasireiškia didesnis ir nuolatinis akių sausumas. 2022.01.17

„ARTELAC®“ – PAŽANGŪS SPRENDIMAI SAUSOMS AKIMS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Indikacijos. „Panzilan“ sudėtyje yra
veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminantį „siurblį“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas
trumpalaikiam gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo
pojūtis krūtinėje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). Dozavimas ir vartojimo būdas. Gerti po 1 tabletę per parą prieš
valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20
mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranyks ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau
kaip 4 savaites negalima. Kontraindikacijos. Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“
medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanaviro; amžius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo
priemonės. Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotės ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikeitė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio
operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsirūgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti
pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą
pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima.
UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!

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!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO RĖMENS

-45

%

AMBIO KALIS IR MAGNIS,
milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių 1199 659 €

AMBIO MAGNIO CITRATAS,
milteliai geriamajam tirpalui, 30 pakelių 999 549 €
MAISTO PAPILDAI
KOSULIUI

399€

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

489€

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.
NUO PERŠALIMO

NUO

399€

HEDELIX
HEDELIX S.A. 40 mg/ml geriamieji lašai, tirpalas (50 ml)
HEDELIX 8 mg/ml sirupas (100 ml)
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Gebenių lapų tirštasis ekstraktas
Vartojamas atsikosėjimui lengvinti, sergant peršalimo ligomis ar lėtiniu bronchitu. Hedelix sirupo vartojimas: suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 5 ml
sirupo (1 matavimo šaukštas) tris kartus per parą; 4-10 metų amžiaus vaikams: 2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukšto) keturis kartus per parą; 1-4 metų amžiaus vaikams:
2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukšto) tris kartus per parą ( vaikams iki 1 metų: 2,5 ml sirupo (1/2 matavimo šaukšto) vieną kartą per parą. Vartojimo būdas: Vaistas
vartojamas per burną. Sirupo neskieskite, bet užgerkite dideliu kiekiu skysčio (rekomenduojama geriamuoju vandeniu). Kontraindikacijos: jeigu yra alergija gebenės
lapams arba bet kuriai pagalbinei Hedelix medžiagai; jeigu yra argininsukcinatsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga). Specialūs įspėjimai: Šio vaisto 5 ml
yra 694 mg propilenglikolio. Makrogolglicerolio hidroksistearatas ir sorbitolis, esantys Hedelix sirupe, gali sukelti skrandžio sutrikimus ir viduriavimą.
Hedelix s.a. geriamųjų lašų vartojimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: po 31 lašą tris kartus per parą (atitinka 300 mg vaistinio preparato paros
dozę); 4-10 metų amžiaus vaikams: po 21 lašą tris kartus per parą (atitinka 200 mg vaistinio preparato paros dozę); 2-4 metų amžiaus vaikams: po 16 lašų tris kartus per
parą (atitinka 150 mg vaistinio preparato paros dozę). Vartojimo būdas: Vaistas vartojamas per burną. Hedelix s.a. reikia vartoti su pakankamu kiekiu vandens. Rekomenduojama, kad maži vaikai Hedelix s.a suvartotų įmaišytą į arbatą ar vaisių sultis. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija gebenių lapų ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei
Hedelix medžiagai; jeigu yra argininsukcinatsintetazės trūkumas (metabolinė šlapalo ciklo liga); kūdikiams ir vaikams iki 2 metų amžiaus didėja laringospazmo pavojus;
jeigu Jūs sergate bronchine astma ar kita kvėpavimo takų liga, dėl kurios yra padidėjęs kvėpavimo takų jautrumas. Specialūs įspėjimai: Šio vaisto 1 ml (31 laše) yra 837
mg propilenglikolio. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas: Krewel Meuselbach GmbH. Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo
atstovą UAB „NVT“. Reklamos teksto parengimo data: 2022 10

JEI VARGINA KOSULYS, GAMTA JUMS PATARIA: HEDELIX

599€

WINTROZEN
600 mg, 10 šnypščiųjų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekvienoje šnypščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino.
Terapinės indikacijos. „Wintrozen“ skirtas gleivėms skystinti ir atsikosėjimo lengvinti sergant peršalimo sukeltu bronchitu, suaugusiesiems ir vyresniems
kaip 14 metų paaugliams. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 14 metų paaugliams: rekomenduojama dozė yra 1 tabletė
(600 mg) 1 kartą per parą, vakare. Jūsų gydytojas gali pakeisti vartojimo dažnį ir dozę, neviršydamas 600 mg didžiausios paros dozės. „Wintrozen“ negali
būti vartojamas ilgiau nei 5 dienas. Vartojimo metodas. 1 šnypščiąją tabletę ištirpinti stiklinėje vandens. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per kelias minutes.
Rekomenduojama nemaišyti „Wintrozen“ su kitais vaistais. Kontraindikacijos. „Wintrozen“ vartoti draudžiama, jeigu yra alergija acetilcisteinui arba bet
kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Dėl didelio veikliosios medžiagos kiekio „Wintrozen“ negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 14 metų paaugliams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Wintrozen“, jeigu: atsiranda naujų
odos ir gleivinės pokyčių. Labai retai gauta pranešimų apie sunkių odos reakcijų, sergate uždegimine bronchų liga, netoleruojate histamino, yra ar anksčiau
buvo skrandžio ar žarnyno problemų, vadinamų skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opomis, ypač kai kartu su „Wintrozen“ vartojami kiti skrandžio gleivinę
dirginantys vaistai. Jeigu jaučiate sieros kvapą, nesijaudinkite, nes tai yra acetilcisteino savybė ir nereiškia, kad vaistas pakito.
Reklamos teksto parengimo data: 2022 m. spalio mėn. ID 000551327

DALERON COLD3

DALERON COLD3, 12 plėvele dengtų tablečių 399 €
DALERON COLD3, 24 plėvele dengtos tabletės 699 €
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. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

799€

CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės
Klotrimazolas
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

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

PADEDA

SUVIRŠKINTI

MAISTĄ!
KI

TA

pak
uo
tė

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

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS

137€

-50%

ŠIRDIES DARBĄ GERINANTYS LAŠAI VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

AMBIO

AMBIO ŠIRDŽIAI, 100 ml 549 275 €
AMBIO OMEGA-3 ŠIRDŽIAI, 60 kapsulių 1298 649 €
MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

749€

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, gudobelių vaisių tinktūra, sukatžolių tinktūra. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas,
kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir
dozavimas: vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia suplakti. Iš pradžių 3 arba 4 dienas reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau
dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 2 savaites simptomai
išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas
arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Teksto parengimo data
2018-08-30.
PAJUSKITE NAUDĄ ŠIRDŽIAI. IŠ GAMTOS

163€

VIDURIŲ LAŠAI VALENTIS

VITADAY KOMPLEKSAS ATMINČIAI 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

geriamieji lašai (tirpalas), 25ml
TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, karčiųjų kiečių žolės tinktūra, pipirmėčių lapų tinktūra, standartizuota šunvyšnių lapų tinktūra,
0,4ml+0,3ml+0,2ml+0,1ml/ml. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas apetitui bei
virškinamojo trakto veiklai gerinti, žarnyno ir tulžies takų spazmams, vidurių pūtimui mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 10 – 20 lašų 2 – 3
kartus per dieną 30 min. prieš valgį. Vartoti ilgiau negu 1 savaitę galima tik pasitarus su gydytoju. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš
sudedamųjų mišinio dalių, padidėjęs akispūdis. Specialūs įspėjimai: vaisto nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jei sutrikęs
virškinamojo trakto ar tulžies takų praeinamumas, šlapinimasis, širdies ritmas, nepakankama kepenų arba inkstų veikla, vaisto vartoti nerekomenduojama. Šio vaistinio preparato sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio.
Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-30.
GYDANTI VAISTAŽOLIŲ GALIA!

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

NUO

499€

599€

VIPROSAL B®

PANANGIN 158mg/140mg, 50 plevele dengtų tablečių

VIPROSAL B , tepalas, 50 g 5 €
VIPROSAL B®, tepalas, 75 g 799 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio
aliejaus. Indikacijos: sąnarių ir raumenų skausmui malšinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: nedidelis „Viprosal B®“ kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai
šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti ant odos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. Specialūs įspėjimai: „Viprosal B®“
negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas: AB „Grindeks“ filialas,
Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2021-09-15.
IŠMINTINGAS SPRENDIMAS NUO SKAUSMO!
®
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NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
PANANGIN. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 158 mg kalio aspartato ir 140 magnio aspartato. Pakuotėje yra 50 tab. PANANGIN yra mineralų preparatas, kurio sudėtyje esantys kalis ir magnis yra svarbūs vidiniai ląstelės katijonai. Jie reikšmingi daugelio fermentų veiklai, makromolekulių jungimuisi
prie ląstelių elementų, raumenų ląstelės susitraukimui. Indikacijos. PANANGIN vartojamas magnio ir kalio trūkumo profilaktikai tuo atveju, jei šių jonų
pasisavinama per mažai arba pernelyg daug netenkama. Vartojimas. Paprastai skiriama po 2 – 3 tabletes 3 kartus per parą. Kontraindikacijos. Padidėjęs
jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, ūminis ir lėtinis inkstų nepakankamumas, Adisono liga, hiperkalemija, kalį sulaikančių diuretikų
vartojimas, atrioventrikulinė III laipsnio blokada, kardiogeninis šokas (kraujospūdis mažesnis negu 90 mm Hg). Specialūs įspėjimai. Pacientams, sergantiems ligomis, dėl kurių kraujyje padaugėja kalio, preparato būtina skirti atsargiai ir reguliariai kontroliuoti jonų koncentraciją kraujyje. Galimas šalutinis
poveikis. Dažniausiai vaisto vartojimas nesukelia problemų. Vartojant dideles dozes, gali padažnėti tuštinimasis.Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės
lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Rinkodaros teisės turėtojas: Gedeon Richter Plc. Vengrija. Atstovas Lietuvoje: Gedeon Richter atstovybė, Maironio g.
23-3, LT - 01125 Vilnius, tel. (85)268 53 92. Teksto peržiūros data: PANANGIN tab.2017-11-03. Reklamos paruošimo data: 2022.02.03.
PANANGIN- PASIRŪPINK SAVO ŠIRDIMI

DU UŽ VIENO KAINĄ
GERAI SAVIJAUTAI

1+1

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

NAUJIENA

AMBIO OSTEO COMPLEX,

60 tablečių 9 €
MAISTO PAPILDAS
• Kalcis, magnis, cinkas ir manganas padeda palaikyti normalią kaulų
būklę.
• Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
• Fosforas, manganas ir varis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
• Fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę.
• Varis padeda palaikyti normalų geležies pernešimą organizme bei normalią odos ir plaukų pigmentaciją, padeda palaikyti normalią jungiamojo
audinio būklę.
• Manganas padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi.
• Tik 1 tabletė per dieną.

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!
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AMBIO KALCIS SU VITAMINAIS K
IR D3, 60 tablečių 839 €

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

GERKLEI IR IMUNINEI SISTEMAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

LIVOL
MAISTO PAPILDAI
„Livol“ – tai suderintos ir prie Jūsų priderintos vitaminų sistemos geriausiam efektui pasiekti. Tai holistinė sistema, kur vienas kitą papildantys produktai sudaro
puikiai suderintą kompleksą, padedantį palaikyti gerą savijautą. Skandinaviški „Livol“ vitaminai – tai pirmos tokio tipo vitaminų sistemos: aiškios, paprastos bei
visiems prieinamos. Produktai sukurti remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl maksimaliai veiksmingi.
„LIVOL“ – VITAMINŲ SISTEMOS.
*Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtoms prekėms

ODOS PRIEŽIŪRAI IR APSAUGAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

VITIRON™
MAISTO PAPILDAI
Tai propolis (bičių pikis), bičių pienelis su vitaminu C ir augaliniais ekstraktais - ne tik naudingas gerklei ir imunitetui, bet ir gaiviai skanus. Pasirinkite savo skonį
- su avietėmis, imbieru, erškėtuogėmis, vaistažolėmis arba stipresnę versiją - Propodezas Forte su šeivamedžiu. Pagamintas Lietuvoje. Imbierai, šeivamedžio
uogų ekstraktas, vitaminas C, padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų ir imuniteto veiklą.
BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI, IR IMUNITETUI!

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

*Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtoms prekėms

*Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtoms prekėms

PROPODEZAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

289€

ATEROLIP®
MAISTO PAPILDAI
„AteroLip® complex“ sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią lipidų ir homocisteino apykaitą. „AteroLip® D“ sudėtyje esantys cinamonas ir chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją. Vartojimas: rekomenduojama „AteroLip® complex“ ir „AteroLip® D“ paros dozė suaugusiesiems – 1
kapsulė per dieną. „AteroLip® Fiber“ sudėtyje yra avižų beta gliukanų, kurie išgaunami iš avižų ar miežių bei vartojami su maistu padeda mažinti padidėjusią
gliukozės koncentraciją kraujyje iš karto pavalgius1. Balkšvieji gysločiai padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. Vartojimas: paketėlio
turinį ištirpinti vandenyje ar sultyse, suaugusiesiems vartoti po 1 paketėlį 3 kartus per dieną 15–20 min. prieš valgį.
1
Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 4 g beta gliukanų iš avižų kiekvienuose 30 g angliavandenių, esančių kiekybiškai išreikštoje maisto
produkto porcijoje.

VITADAY VITAMINAS C 200 MG, 50 tablečių

*Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtoms prekėms

MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

BIOVITAMINAS D3, 20 pakelių 729 €
IMUNOX POWER 300, 14 pakelių 999 €

IMMUNOHOT, 6 pakeliai 699 €

MAISTO PAPILDAI
Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Išsirink reikalingiausią: „ImmunoHOT“ – karštas imbierinis gėrimas su 7 aktyviomis medžiagomis
imunitetui ir kvėpavimo takams! Miltelių sudėtyje - imbierų šaknų, vaistinio čiobrelio, ežiuolės, liepų žiedų, aviečių uogų ekstraktai, taip pat džiovintų
plikųjų malpigijų (acerola) ekstraktas (iš jų - natūralus vitaminas C), grynas cinko citratas. „ImunoX POWER 300“ – vitaminas C, D ir cinkas. Net 300 %
dienos normos imunitetui naudingų medžiagų viename pakelyje. „bioVitaminas D3“ - vitaminas D miltelių pavidalu! 1 pakelyje net 3000 TV Vitamino
D3! Vitaminas D svarbus kalcio ir fosforo įsisavinimui, normaliai imuninės sistemos veiklai, kaulų ir dantų būklei. Sudėtyje - tik aktyviosios medžiagos: be
konservantų, be stabilizatorių ir dažiklių.

GALINGAM IMUNINETUI!

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

9
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PERŠALUS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

SKAUDANČIAI GERKLEI

NUO

699€

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.

999€
POLOVOX
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.

NUO SLOGOS

NUO

349€

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

349€

OTRIVIN

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 p urškalas (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

VITADAY RUTINAS
SU VITAMINU C, 90 tablečių
MAISTO PAPILDAS

NUO SLOGOS

299€
AMBROLAN, 30 mg, 20 tablečių
Ambroksolio hidrochloridas
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido.
„Ambrolan“ yra labai veiksmingas vaistas, kurio veiklioji medžiaga ambroksolis yra bromheksino metabolitas. „Ambrolan“ mažina susikaupusių skreplių klampumą, gerina virpamojo
epitelio aktyvumą ir taip skatina sekretą pasišalinti iš bronchų, skystina pernelyg klampias gleives ir palengvina jų išsiskyrimą, vartojamas sergantiesiems ūmine arba lėtine bronchų ir
plaučių liga, kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas, kvėpavimo takų sekretui skystinti. Vartojimas. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų vaikams įprastinė dozė yra
1 tabletė tris kartus per parą. Vartojama po valgio, užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. „Ambrolan“ vartoti negalima, jeigu yra: alergija
ambroksoliui; skrandžio ir (arba) žarnyno opa; pirmuosius 3 nėštumo mėnesius ir maitinant krūtimi; jaunesniems nei 12 metų vaikams. Kiekvienoje tabletėje yra 100 mg laktozės (pieno
cukraus). Teksto peržiūros data 2016-08-29. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. „G.L. Pharma GmbH“, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

NUGALĖKITE KOSULĮ!

SLOGUOJANT

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

499€
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.

NOSIES GLEIVINĖS PABURKIMUI MAŽINTI

399€
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!
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PERŠALUS

499€

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

IKI

-50%

IMUNITAL

FARINGODOL, 150 mg, 16 kietųjų pastilių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 150 mg cholino salicilato. Terapinės indikacijos: lokalus simptominis stomatito, faringito, gingivito ar periodontito
gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams lėtai sučiulpti po 1 pastilę 4-6 kartus per parą.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, salicilatams, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo.
Pacientams, kurių stemplėje yra veninių mazgų. Specialūs įspėjimai: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Faringodol. Panašiai
kaip ir gydantis kitais salicilatais, jei sergate virškinamojo trakto uždegimais, pepsine opalige ar bronchine astma, prieš pradėdami vartoti Faringodol,
pasitarkite su gydytoju. Faringodol sudėtyje yra medžiagos, iš kurios susidaro fenilalaninas. Gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija. Reklamos
teksto parengimo data: 2022-01-19.

IMUNITAL HOT DRINK su islandine kerpena, 5 paketėliai 637 446 € -30 %
IMUNITAL HOT DRINK su imbieru ir citrina, 5 paketėliai 637 446 € -30 %
IMUNITAL PLUS, 30 kapsulių 973 487 € -50 %
IMUNITAL SHOTS, 20 geriamų dozių po 10 ml 2853 1997 € -30 %
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, kurį rekomenduojama vartoti pajutus
pirmuosius peršalimo simptomus. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
IMUNITAL - NEVAIKIŠKAS PALAIKYMAS JŪSŲ IMUNINEI SISTEMAI.

KVĖPAVIMO SISTEMAI

-30%

-20%

ATMOSIL, 15 kapsulių 748 524 €
MAISTO PAPILDAS SU VAISTAŽOLIŲ EKSTRAKTAIS, PTEROSTILBENU, KVERCETINU, LIKOPENU IR DUMBLIAIS KVĖPAVIMO FUNKCIJOS PALAIKYMUI.
Sudėtyje esanti pluoštinių bosvelijų derva ir paprastųjų pušų žievių ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją.
Vartojimas: gerti po 1 kapsulę vieną kartą per parą. Vartoti gali vaikai nuo 12 metų.

ATMOSIL BALSAM, 150ml 1009 706 €
SKYSTAS MAISTO PAPILDAS SU NATŪRALIOMIS ŠILAUOGIŲ SULTIMIS.
Augalinių ekstraktų ir vaistažolių kompleksas kvėpavimo sistemai. *Juoduogis šeivamedis, paprastoji pušis, siauralapis gyslotis ir vaistinė svilarožė padeda
palaikyti normalią kvėpavimo sistemos veiklą. Vitaminas A, juoduogis šeivamedis ir siauralapis gyslotis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos
veiklą. Juoduogis šeivamedis ir siauralapis gyslotis padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vartojimas. Produktą rekomenduojama vartoti
nuo 3 metų amžiaus. Prieš vartojimą buteliuką suplakite. Vaikams nuo 3 iki 6 metų gerti po 5 ml 3 kartus per dieną, vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems
gerti po 5 ml 4 kartus per dieną.

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.

MUNITETUI

-25% 967€12

89

GOIMMUNE STRONG, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS IMUNITETUI
Unikalus maisto papildas, kurio sudėtyje yra Braziliško žaliojo propolio miltelių, balamedžio (Pau d’Arco) žievės ekstrakto, alyvmedžio lapų ekstrakto, cinko
ir seleno. Cinkas ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Balamedis, alyvmedis, cinkas ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinės pažaidos, taip pat balamedis padeda apsaugoti organizmą nuo išorinių veiksnių. Vartojimo metodas. Suaugusiesiems gerti po 1-2 kapsules per
parą, užgeriant stikline vandens. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Vegetarams tinkamas produktas.

-30%

ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, ananasų skonio, 50 tablečių 589 412 €
ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, apelsinų skonio, 50 tablečių 589 412 €
ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, braškių skonio, 50 tablečių 589 412 €
ASKORBO RŪGŠTIS, 50 mg, 200 dražečių 229 160 €
MAISTO PAPILDAI
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės, nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
SKAUDANČIAI GERKLEI

-30% 209€2
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-40%
RHINOLAYA

MUKALTIN, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Vaistinės svilarožės padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės ir balso stygų funkciją.
Vartojimas: suaugusiesiems: po 1–2 tabletes 2–3 kartus per dieną prieš valgį, kurso trukmė – 7–14 dienų; vaikams nuo 3 metų: po 1 tabletę 1–2 kartus per
dieną prieš valgį su 4–8 val. pertrauka, kurso trukmė – 7–14 dienų.

MEDICINOS PRIEMONĖS
Himalajų druskos purškalas Jums ir Jūsų kūdikiui
RHINOLAYA nosies purškalas yra kelių rūšių:
Vienintelis Himalajų druskos nosies purškalas.
RHINOLAYA PROTECT izotoninis, 50 ml – alergenų pažeistai nosies gleivinei.
• Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkimšti užburkusią nosį
RHINOLAYA izotoninis, 100 ml – kasdienei nosies priežiūrai, išsausėjusiai
• Tinka šalčio, vėjo ir alergenų (namų dulkių, oro taršos, gyvūnų plaukų, nosies gleivinei.
žiedadulkių) pažeistai nosies gleivinei
RHINOLAYA FORT hipertoninis, 50 ml – sloguojant, peršalus, sinusito metu.
• Nedirgina ir nesausina nosies gleivinės
RHINOLAYA KIDS izotoninis, 50 ml – užburkusiai ir išsausėjusiai kūdikių nosies
• Skystina gleives
gleivinei.
• Pasižymi greitu veikimu
RHINOLAYA – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ ALERGIJĄ IR SLOGĄ!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

-50%

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-55%

AMBIO ŽUVŲ TAUKAI NATŪRALAUS SKONIO, 250ml 949 475 €
AMBIO ŽUVŲ TAUKAI CITRINŲ SKONIO, 250ml 998 499 €

AMBIO KELP, 90 tablečių 878 395 €
AMBIO LECITINAS, 1200 mg, 90 kapsulių 1198 539 €
AMBIO LINŲ SĖMENŲ ALIEJUS, 100 kapsulių 1198 539 €

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI
ŠIRDŽIAI, KRAUJAGYSLĖMS, NERVŲ SISTEMAI

PIGU 059€
VALIDOL-LUBNYPHARM,

10 poliežuvinių tablečių.
MAISTO PAPILDAS
Sudedamosios dalys: cukrus, mentolio tirpalas izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje, kalcio stearatas. 2-ose tabletėse yra 0,12 g mentolio tirpalo izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje ir 4-ose tabletėse yra 0,24 g mentolio tirpalo izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje. Vartojimas: VALIDOL-Lubnypharm
tabletę reikia laikyti po liežuviu tol, kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2–4 kartus per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25C temperatūroje, gamintojo pakuotėje, kad produktas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Tinkamumo laikui pasibaigus vartoti negalima. Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės. Gamintojas: AAB „Lubnypharm”, Lubnai 37500, Petrovskogo
g.16, Ukraina. Pagaminta pagal specialų UAB ,,FD group užsakymą“

NUO

415€

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

CARDOVAL® RITMO, 15 kapsulių 506 €
CARDOVAL® RITMO, 30 kapsulių 851 €
MAISTO PAPILDAS
Speciali formulė širdžiai. Gudobelė, česnakas, magnis, vitaminas B1 ir B6.
Gerai pasisavinama. Sudėtyje esantys komponentai veikia kompleksiškai, taip pat, gerina virškinimą - tai lemia maisto medžiagų geresnį pasisavinimą
plonajame žarnyne.
Ne tik ritmingam širdies darbui. Bet taip pat ir kraujagyslėms, nervų sistemai, normaliai energijos apykaitai.
Tik viena kapsulė per dieną. Net 5 širdžiai svarbios medžiagos telpa į vieną kapsulę.
„CARDOVAL® RITMO“ – ŠIRDIES LENGVUMUI IR RAMYBEI!

-40%

FERCELAN

202,8 mg/0,8 mg/100 mg, 30 kietųjų kapsulių 415 €
202,8 mg/0,8 mg/100 mg, 100 kietųjų kapsulių 926 €
Geležies (II) fumaratas/folio rūgštis/askorbo rūgštis
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

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.

CITO® FERRUM, 30 kapsulių 2106 1264 €
KRIOMEGA+, 30 minkštųjų kapsulių 1745 1047 €
MAGNIS + B6 COMPLEX, 30 kapsulių 1135 681 €
MAGNIS + B6 SUPERIOR, 30 kapsulių 1196 718 €
MAISTO PAPILDAI

IMUNITETUI, ŠIRDŽIAI, SMEGENIMS, REGĖJIMUI

-30%
FJØRD STRONG OMEGA-3 žuvų taukai, 100 ml 1339 937 €
FJØRD STRONG OMEGA-3 žuvų taukai, 80 kapsulių 1729 1210 €
MAISTO PAPILDAI
Nuo daugelio kitų žuvų taukų, šie skiriasi:
• Stiprumu. Ypač didelis kiekis omega-3 padeda efektyviau pasiekti sveikatos tikslų.
• Matoma kokybe. Žaliava atitinka 5* tarptautinio žuvų taukų standarto įvertinimo kriterijus.
• Geru pasisavinimu, nes yra natūraliai gamtoje esančios trigliceridų formos.
• Laukinių, mažų, riebių žuvų šaltiniu, kurios natūraliai kaupia milžinišką kiekį Omega-3.
• Skoniu - skysti žuvų taukai be žuvies skonio, su vos juntama natūralios citrinos nata.
Paragaukite!
FJØRD STRONG OMEGA-3 - GALI DAUGIAU, NEI TIKIESI.

-30%
BIOPANCOR X3, 44 pakeliai 519 363 €
MINERALVIT CARDIO, 20 pakelių 819 573 €
BIOMAGNIS 500 MG + BIOKALIS 500 MG FORTE, 20 paketėlių 1609 1126 €
MAISTO PAPILDAI
Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioMAGNIS 500mg + bioKALIS 500mg FORTE“ ir „bioPanCor x3“ – magnio ir kalio citratas. Magnis
ir kalis reikalingas normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Magnis padeda mažinti
pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą. „mineralvit CARDIO“ – viename miltelių pakelyje gausu mineralų, vitaminų ir net 200 mg
gudobelių ekstrakto! Produkto sudėtyje esantis vitaminas B1 ir gudobelės padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalų
kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą. Maisto papildų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos! Be konservantų, dažiklių ar
stabilizatorių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Pagaminta Izraelyje.
PAMAITINK SAVO ORGANIZMĄ MINERALAIS, VITAMINAIS BEI GUDOBELIŲ EKSTRAKTU!

SMEGENŲ IR NERVŲ SISTEMAI
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NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI, NORMALIAI NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

398€

-50% 610€12
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MAGVIT B COMPLEX,

VITADAY KOMPLEKSAS NERVŲ SISTEMAI, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

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

DIENAI BE STRESO, GERESNIAM MIEGUI NAKTĮ

777€

-40%

NEUREXAN, 50 tablečių
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: 0,6 mg Avena sativa D2, 0,6 mg Coffea arabica D12, 0,6 mg Passiflora incarnata D2, 0,6 mg Zincum isovalerianicum D4.
Indikacijos. Miego sutrikimų ir nerimastingumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo būdas.
Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Pradžioje, jei simptomai stiprūs, galima vartoti po 1 tabletę kas
0,5–1 val., neviršyti 12 tablečių per dieną. Simptomams palengvėjus, gydymą tęsti įprastine doze. „Neurexan“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems kaip
12 metų vaikams neištirti. Duomenų nėra. Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.
„Neurexan“ sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės
netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „Neurexan“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams.
Registruotojas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Teksto parengimo data 2022-10-04.

ACOSEDUM+, 50 ml 731 439 €
B COMPLEX, 40 kapsulių1008 605 €
B TOTAL + MAGNE 60 kapsulių 1209 725 €
MEMORIL FORTE 30 kapsulių 1329 797 €
MAISTO PAPILDAI

NUO GALVOS SVAIGIMO

680€

-30%

VERTIGOHEEL, 50 tablečių
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Anamirta cocculus D4 210 mg, Conium maculatum D3 30 mg, Ambra grisea D6 30 mg, Petroleum rectificatum D8 30 mg.
Indikacijos. Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos
svaigimui ir pykinimui, pradžioje (pirmas 2 valandas) vartoti po 1 tabletę kas 15 min. „Vertigoheel“ saugumas ir veiksmingumas jaunesniems nei 12 metų vaikams neištirti. Duomenų nėra. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai
ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp
laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Registruotojas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Teksto parengimo data 2022-10-04.

-30% 426€6
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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.

HERBASTRESS®,

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

HERBASTRESS® MIEGAM,

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

-40% 617€10
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OMEGA-3 1000 MG PLUS VITAMIN D3, E,

60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
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.

PRODUKTAI
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AMBIO
KEPENIMS
50 tablečių

9

-50%

98
€

4

99

€

MAISTO PAPILDAS
• Artišokų lapų ekstraktas ir cholinas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.
• Tik 1 tabletė per dieną.

AMBIO
VITAMINAS D3,

1600 TV, 40 kramtomųjų
tablečių

1+1

8

49

€

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

AMBIO VITAMINAI
D3 IR K2,
60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

1498€

-45%

8

24

€

AMBIO
VITAMINAS C,

6

49
€

-50%

3 25

€

30 prailginto veikimo
tablečių

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

1+1

AMBIO IMUNITETUI
SU PROPOLIU,

9 98

€

60 tablečių

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

AMBIO GERKLEI,
su islandine kerpena,
sirupas, 150 ml

698€

-45%

3 84

€

MAISTO PAPILDAS
• Paprastųjų saldymedžių ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir
kvėpavimo funkciją.
• Rutulinių eukaliptų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo sistemos
funkciją.
• Islandinių kerpenų ir vaistinių ramunių ekstraktai padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos funkciją.
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AMBIO
CORDYCEPS,

14

98
€

100 tablečių

-50%

7

49

€

MAISTO PAPILDAS
• 750 mg kordicepsų (Cordyceps Sinensis) micelių ekstrakto 1 tabletėje.
• Tik 1–2 tabletės per dieną.

6

99

150 tablečių

€

kompleksas su gerosiomis
bakterijomis kramtomosios,
20 tablečių

MAISTO PAPILDAS

6 25

€

AMBIO SINUREN
COMPLEX,
mikstūra, 120 ml

1+1

5 99

€

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS
• Islandinių kerpenų ir rutulinių eukaliptų ekstraktai padeda palaikyti normalią
kvėpavimo takų funkciją.
• Juoduogių šeivamedžių uogų ir tikrųjų imbierų šaknų ekstraktai kartu su vitaminu
C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

MAISTO PAPILDAS
• Alaus mielės padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę.

AMBIO BRONCHO,

30 kapsulių

12

-50%

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

1+1

AMBIO ALAUS
MIELĖS, 500 mg,

AMBIO GERAI
NUOTAIKAI,

49
€

798€

4

-40%

79

€

AMBIO
GLUCOBALANCE
COMPLEX,
30 kapsulių

-45%

599€

3 29

€

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

18

VIRŠKINIMO SISTEMAI

-35% 389€5

98

AMBIO KOMPLEKSAS VIRŠKINIMUI SU
GEROSIOMIS BAKTERIJOMIS, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-40% 539€8

98

AMBIO HYDROLIT COMPLEX, 10 pakelių
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU

• Aviečių skonio milteliai.
• Kalis padeda palaikyti normalią raumenų ir nervų sistemos veiklą.
KEPENIMS

-30% 370€5
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NUO

861€

ESSENTIALE FORTE N
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.
ESANT VIDURIAVIMUI

399€

ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių 861 €
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 100 kietųjų kapsulių 1758 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kapsulėje yra 300 mg sojų fosfolipidų. Indikacijos: simptomų, tokių kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje
pošonkaulinėje srityje, atsiradusių dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams
vienkartinė dozė – dvi 300 mg kietosios kapsulės. Paros dozė – po dvi 300 mg kietąsias kapsules 3 kartus per parą (1 800 mg sojų fosfolipidų). Essentiale forte N saugumas ir veiksmingumas
vaikams ir paaugliams iki 12 metų neištirti. Dėl šios priežasties Essentiale forte N neturėtų būti vartojamas vaikams ir paaugliams iki 12 metų. Kapsulės geriamos valgio metu, nekramtytos,
užgeriant dideliu skysčio kiekiu (pvz., stikline vandens). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Padidėjęs jautrumas
žemės riešutams arba sojoms arba sojų pupelių produktams, pvz., fosfatidilcholinui. Specialūs įspėjimai: Essentiale forte N neapsaugo nuo toksinių medžiagų (pvz., alkoholio) sukelto kepenų
pažeidimo. Jei yra kepenų pažeidimas, negalima vartoti alkoholio. Essentiale forte N gali silpninti kraują skystinančių vaistų poveikį, todėl gali prireikti koreguoti pastarųjų vaistų dozę. Essentiale
forte N sudėtyje yra rafinuoto sojų aliejaus, hidrinto ricinos aliejaus ir etanolio. Ricinos aliejus gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą. Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis. Teksto
parengimo data: 2018 m. kovo mėn. Reklamos teksto parengimo data : 2022 m. sausio mėn. 2201_SB_Essentiale_V01_LT

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!

ŽARNYNO MIKROFLORAI

-25%

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

BIFOVAL

BIFOVAL FORTE, 15 kietųjų kapsulių 782 587 €
BIFOVAL BABE, 25 kramtomosios tabletės 895 671 €
MAISTO PAPILDAI
„Bifoval Forte“. Specialiai parinktos sudėties maisto papildas natūraliajai žarnyno mikroflorai palaikyti – 5 milijardai lacto ir bifidobakterijų. Kiekvieno ryto
ritualui. 30–15 min. prieš kiekvienus pusryčius. Visai šeimai (vaikams nuo 5 metų).
„Bifoval Babe“. Aukštos kokybės gerosios lacto ir bifidobakterijos. Kiekvieno ryto ritualui. 30–15 min. prieš kiekvienus pusryčius. Vaikams nuo 3 metų.
Braškių skonio.
„BIFOVAL®“ – LAIKAS VEIKTI!
AUGALŲ PAGALBA VIRŠKINIMUI

PIGU 029€

150€
MĖTŲ TINKTŪRA VALENTIS

AKTYVINTOJI ANGLIS 250 MG, 10 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Aktyvintoji anglis padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius. Teigiamas poveikis pasireiškia tik tada, kai 1 g aktyvintosios anglies suvartojamas
ne mažiau kaip 30 minučių prieš valgį, ir 1 g medžiagos – iš karto pavalgius.

geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml
TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos: 1 ml geriamųjų lašų yra 1 ml Mentha x piperita L., folium (pipirmėčių lapų) tinktūros (1:20), kurios sudėtyje yra 65 mg/g pipirmėčių
eterinio aliejaus. Ekstrahentas: 90 % (V/V) etanolis. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu,
skirtas simptomatiniam virškinimo sutrikimų, tokių kaip nevirškinimas ar vidurių pūtimas, gydymui. Vartojimas: vartoti per burną. Gerti 3 kartus per
dieną po 20 lašų, vėliau dozę sumažinti iki 10–15 lašų 2 kartus per dieną. Vaistas geriamas praskiedus trupučiu vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs
jautrumas pipirmėčių lapų preparatams arba mentoliui. Vaistinio preparato negalima tepti ant atviros žaizdos, šlapiuojančios egzemos ir gleivinės.
Specialūs įspėjimai: asmenys, sergantys gastroezofaginiu refliuksu (rėmens graužimu) turėtų vengti pipirmėčių lapų preparatų, nes gali padidėti rėmens
graužimas. Asmenys, turintys akmenų tulžies pūslėje ar kitokių tulžies pūslės funkcijos sutrikimų, pipirmėčių lapų preparatus turėtų vartoti atsargiai.
Nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams. Jei vartojant šį vaistą simptomai pasunkėja, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu
sveiktos priežiūros specialistu. Šio vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 81 % (V/V) etanolio.
Reklamos teksto parengimo data: 2017-01-30.

AKIMS

KAULAMS, SĄNARIAMS
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DRĖKINAMIEJI AKIŲ LAŠAI

DOVANA

PERKANT OMEGA
SĄNARIAMS,
DOVANOJAME
SĄNARIAMS SU
CIBERŽOLE

1298€

-20%
DOVANA

AMBIO OMEGA-3 SĄNARIAMS, 60 kapsulių 1298 €
DOVANA! AMBIO SĄNARIAMS SU CIBERŽOLE, 30 tablečių 998 €
MAISTO PAPILDAI

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.
SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS

SĄNARIAMS

959€

NUO

1199€

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.

-30%

ARTILANE FORTE skystis,
15 vienadozių buteliukų 1699 1189 €
Maisto papildas su saldikliais
Maisto papildo sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno,
gliukozamino ir chondroitino, hialurono rugšties, magnio, cinko, pluoštinės
bosvelijos (Boswellia serrata), antioksidantų: kofermento Q10, likopeno,
kvercetino, vitamino C.

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!

IKI

-40%

ARTILANE CLASSIC skystis,
15 vienadozių buteliukų 1199 839 €
Maisto papildas su saldikliu
Maisto papildo sudėtyje yra fermentais hidrolizuoto ypač gryno kolageno,
hialurono rugšties, magnio, cinko, antioksidantų: kofermento Q10, likopeno,
kvercetino, vitamino C.
Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų
būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba
bei sveikas gyvenimo būdas.

SĄNARIAMS, KAULAMS, KREMZLĖMS

-30%

ABC VIT VITAMINAS A, 60 kapsulių 699 489 € -30 %
OPTIC BIOLUTEINA 25, 30 tablečių 799 479 € -40 %
OPTIC TOTAL, 30 tablečių 519 311 € -40 %
OPTIC SENIOR, 30 tablečių 639 383 € -40 %
MAISTO PAPILDAI
BE KONSERVANTŲ

14
-20% 1198€
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ATLANT, 28 pakeliai 4929 3450 €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg,
20 pakelių 1149 804 €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg,
60 pakelių 2299 1609 €
MAISTO PAPILDAI
Didžiausią kolageno kiekį turintis produktas Lietuvoje - „Atlant“. 1 pakelyje: net 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino
C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas, kuris yra odos bei sąnarių kremzlių ir kaulų sudedamoji dalis. „bioGlucosamine
Marine“ - natūralios jūrinės kilmės gliukozamino sulfatas! 1 paketėlyje net 1500mg gliukozamino sulfato. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė
dalis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių, kaulų ir odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą bei normalią kaulų būklę. Maisto papildų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos! Be konservantų, dažiklių ar stabilizatorių.
Pagaminta Izraelyje.
* Lyginant su Lietuvos rinkoje 2018-2021 m. platintais produktais, sudėtyje turinčiais kolageno (tokių produktų sąrašas nustatytas pagal UAB „Softdent“
2018-2021 m. ataskaitą), „Atlant“ yra daugiau kolageno.
SUTEIK TITANIKŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!

OCUTEARS HYDRO+ PFMD 0,2% lašai, 10ml
AKIŲ LAŠAI
• Didelė hialurono koncentracija užtikrina ilgalaikį akies paviršiaus drėkinimą.
• Didesnis klampumas leidžia lašui ilgiau išlikti akies paviršiuje ir užtikrina ilgalaikį simptomų sumažėjimą.
• Sudėtyje nėra konservantų ir galima naudoti kartu su kontaktiniais lęšiais
• Atidarytą buteliuką galima naudoti iki 90 dienų
YPAČ
EFEKTYVIAI
MAŽINA
SAUSŲ
AKIŲ
SIMPTOMUS
(SMĖLIO,
PASIREIŠKIANČIUS ANTROJE DIENOS PUSĖJE.

SVETIMKŪNIO

POJŪTIS),

20

GERAI SVEIKATAI

39
-25% 2996€

95

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

499€
ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS, VAISTINĖLĖ,
MINKŠTAME PVC DĖKLE, 1 vnt.

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

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

-20% 863€10
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FONIX® EAR PAIN purškalas, 15 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ
Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:
- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas
„Fonix® Ear Pain“ yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti.
Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gulsčiųjų serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murėjų lapų aliejus, ceiloninių cinamonų lapų aliejus, vingrūnių ekstraktas, mėtų aliejus.
Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.
Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

AUSIMS

599€

199€
IBUPROFEN LANNACHER

OTINUM 200 mg/g ausų lašai (tirpalas), 10g

400 mg, plėvele dengtos tabletės, 10 tablečių
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

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

NUSIMESK SKAUSMO KAUKĘ!

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.

RAUMENIMS IR SĄNARIAMS

1399€
LENOSTELLA 1,5 mg tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Lenostella“ tabletėje yra 1,5 mg levonorgestrelio. Indikacijos: skubioji kontracepcija, praėjus ne daugiau kaip
72 valandoms po nesaugaus lytinio akto. Vartojimo būdas ir dozavimas: vieną tabletę reikia išgerti kiek galima greičiau, geriausia per 12 valandų ir ne
vėliau kaip per 72 valandas po nesaugių lytinių santykių. Kontraindikacijos: alergija levonorgestreliui arba bet kuriai šio vaisto pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai: „Lenostella“ netinka vartoti kol nebuvo pirmųjų mėnesinių. Jei 4 savaičių laikotarpiu buvo vartojami vaistai nuo epilepsijos,
tuberkuliozės, ŽIV, grybelių sukeltų ligų arba žoliniai preparatai, kurių sudėtyje yra jonažolės, „Lenostella“ poveikis gali susilpnėti. Tokiu atveju
vartotinos 2 „Lenostella“ tabletės. Vaisto nepatartina vartoti sergant plonosios žarnos liga, sunkiu kepenų sutrikimu, patyrus negimdinį nėštumą, sirgus
salpingitu. „Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com.
BS2209237259. Teksto patvirtinimo data: 2022 09 23.
SOS TABLETĖ – PADEDA IŠVENGTI NĖŠTUMO PO NESAUGAUS LYTINIO AKTO

-40%
AXANOVA

AXANOVA ACTIVE GEL, 125 ml 1059 635 €
AXANOVA COOL GEL, 125 ml 1059 635 €
AXANOVA HOT GEL, 125 ml 1059 635 €
AXANOVA HOT juosta S-XL, 2 vnt. 1429 857 €
MAISTO PAPILDAS
„Axanova“ priemonių pagrindas – eteriniai aliejai, kurie veikia raminamai, gali padėti malšinti maudimą ar skausmą. Atsižvelgiant į priemonės sudėtį,
šildo arba šaldo, gali būti naudojami esant sumušimams, patempimams, maudžiant sąnarius ar raumenis. „Axanova“ priemonių veiksmingumas įrodytas
moksliniais tyrimais.

GERAI SAVIJAUTAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

399€

VITADAY VITAMINŲ B
KOMPLEKSAS, 60 tablečių

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

49

VITADAY KOMPLEKSAS ŠLAPIMO TAKAMS, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

1+1

-40% 329€5

MAISTO PAPILDAS

319€

VITADAY VITAMINAI A IR E, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-40% 599€9

98

VITADAY KOMPLEKSAS SĄNARIAMS SU GLIUKOZAMINU, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

RAUMENIMS, SĄNARIAMS IR ODAI

-25%

-50%

KOSMETIKOS PRIEMONĖS IR MEDICINOS PRIEMONĖ
KAULAŽOLIŲ PREPARATAI dėl sudėtyje esančio regeneruojančiomis savybėmis pasižyminčio alantoino tinka nugarai, raumenims, sąnariams įtrinti. Taip pat
sumušimams, patempimams, odos pažeidimams, skilinėjantiems kulnams prižiūrėti. Pagal poreikį galima rinktis kaulažolių tepalą, gelį ar šildantį kremą.
DR. THEISS ŠILDOMASIS PLEISTRAS. Šildo ir malšina skausmą kryžkaulio ir juosmens, reumatinį, raumenų, sąnarių, neuralgiją.
DR.THEISS KAULAŽOLIŲ PREPARATAI – SENOLIŲ IŠMINTIS!

VITADAY KALIO CHLORIDAS 60 kapsulių 498 249 €
VITADAY KOMPLEKSAS ŠIRDŽIAI SU GUDOBELE IR
KOFERMENTU Q10, 40 tablečių 648 324 €
VITADAY MAGNIS SU VITAMINU B6, 60 tablečių 369 185 €
VITADAY ŽUVŲ TAUKAI 1000MG, 60 kapsulių 848 424 €

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

MAISTO PAPILDAI

DR.THEISS PREPARATAI

21

22

GERAI SAVIJAUTAI
IMUNINEI SISTEMAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

ŽARNYNO MIKROFLORAI

-20%

-20%

COMPLIFLORA

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.
NOSIES GLEIVINĖS APSAUGAI BEI GYDYMUI

-20% 863€10
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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.
GERKLEI

-20%

VOCAL

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.

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.
NUO KOSULIO

-20% 623€7
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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.

GERAI SAVIJAUTAI
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-20%

HÜBNER ORIGINAL SILICEA®

MEDICINOS PRIEMONĖS
Moksliniais tyrimais pripažinta, kad silicis yra gyvybiškai svarbus mikroelementas.
LIP HERPES GEL: Natūrali veiklioji medžiaga (mineralinis silicio dioksido gelis) itin gerai sutraukia ir džiovina pūsleles, taip greitindama jų gijimą.
Gastrointestinal Gel DIRECT: Didesnės silicio koncentracijos med. prekės (CE0297) padeda palengvinti virškinamojo trakto ir skrandžio negalavimus. Periodiškas silicio vartojimas padės pasirūpinti jūsų grožiu ir sveikata.
HÜBNER ORIGINAL SILICEA® – IR GROŽIUI, IR SVEIKATAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-20%

COMPEED®

MEDICINOS IR KOSMETIKOS PRIEMONĖS
„Compeed®“ turi sprendimą jūsų lūpoms ir kojoms! Pleistrai „Compeed®“ veikia kaip antroji oda. Pleistras lūpų pūslelinei gydyti nepertraukiamai veikia iki 12 valandų. Saugo nuo viruso kaip skydas, sumažindamas pūslelinės užkrato riziką. Kojų pūslių pleistrai akimirksniu numalšina skausmą, nepraleidžia vandens,
nešvarumų bei mikrobų ir apsaugo nuo infekcijos, tvirtai laikosi vietoje keletą dienų, leisdami odai gerai užgyti. Kojų nuospaudų pleistrai padeda pašalinti net įsisenėjusias nuospaudas.
„COMPEED®“ LEIS EITI TOLIAU!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

GERAI SAVIJAUTAI

-20%

DOPPELHERZ
MAISTO PAPILDAI
Maisto papildus „Doppelherz“ gamina viena farmacinių produktų gamintojų lyderių Vokietijoje „Queisser Pharma“, todėl produktai kuriami pasitelkiant naujausius technologinius ir gamybos laimėjimus bei laikantis tarptautinių kokybės standartų. Maisto papildai „Doppelherz“ yra vieni perkamiausių Lietuvoje ir jau
daugiau kaip 20 metų garantuoja savo klientams gerą savijautą.
„DOPPELHERZ“ – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JĖGA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Jamieson Vitaminas C 1000mg,
10 tablečių 899 539
Jamieson D vitaminas kramtomas
1,000 IU, 100 tablečių 1499 899

Jamieson Zinc 10mg,
100 tablečių 999 799 -20 %
JAMIESON kofermentas Q10, 30 mg,
60 kapsulių 2149 1289 -40 %

Maisto papildai

Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-40%

IKI

-40%

Pagaminta klevų šalyje
Jamieson Regular Vita-Vim,
90 kapsulių 2149 1289 -40 %
Jamieson Multi Complete Women 50+,
90 tablečių 2499 1749 -30 %
Maisto papildai

Jamieson Relax&Sleep,
60 kapsulių 1649 1237 -25 %
Jamieson Melatonin 1mg purškalas,
58ml 1899 1424 -25 %
Jamieson Stress Plex,
90 tablečių 1599 1039 -35 %
Maisto papildai

IKI

-40%
Pagaminta klevų šalyje

IKI

-35%

GERAI SAVIJAUTAI
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INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS

IKI

-20% 879€10

-20%

99

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių
TENA
SAUSKELNĖS, ĮKLOTAI, PAKLOTAI IR KOSMETIKA.
Patikimos, odos sveikatą užtikrinančios TENA sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria šlapimą, apsaugo nuo pratekėjimo ir nemalonaus kvapo.
Papildomai naudojamos TENA odos priežiūros priemonės padeda pasirūpinti odos švara, higiena ir pragulų profilaktika.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30%

GLUKOZIN, 30 tablečių 639 447 €
ZINC, 60 tablečių 389 272 €
MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAS
„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:
– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknys, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų
lapai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė);
– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių
asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė).
Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

-25%

URAGIN, 30 tablečių 639 447 €
FITOLIZIN valgomoji pasta 100 g 649 454 €

STOP STRESS® 30 kapsulių 919 689 €
STOP STRESS® NIGHT 30 kapsulių 919 689 €
OSTEONOL® 150 ml 1329 997 €
FITESTEN® 30 kapsulių 1469 1102 €
KARDIO START® 30 kapsulių 1519 1139 €
IMMUNECO® 30 kapsulių 1379 1034 €
BEAUTYNOL® 30 kapsulių 1419 1064 €
BEAUTYNOL® EXCELLENCE 30 kapsulių 2239 1679 €
MAISTO PAPILDAI
Pasimėgauk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE…
JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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GROŽIUI

-30%

URIAGE HYSÉAC
Priemonių linija riebiai ir mišriai odai
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
URIAGE HYSÉAC priemonių linija – darnus mokslininkų ir dermatologų darbo rezultatas! Čia puikiai dera veikliosios sudedamosios medžiagos ir maloni
kasdienio naudojimo patirtis. Lengvos tekstūros HYSÉAC produktai neužkemša porų, drėkina ir reguliuoja sebumo išsiskyrimą.
Naudokite kasdien ir specialiai odos priežiūrai.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-25%

BIODERMA
DERMATOLOGINĖS VEIDO IR KŪNO 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 priemones „Bioderma“ net ir jautriausią
odą turintiems pacientams.
BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

BIOCELL

SILICIUM BOOSTER, 300 ml 2679 2009 €
BEAUTY SHOTS, 25 ml x 14 vnt. 5799 4349 €
HAIR SHOTS, 25 ml x 14 vnt. 5799 4349 €
MAISTO PAPILDAI
BIOCELL Silicium Booster - 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.
BIOCELL Beauty Shots - Optimali dozė geriamo hidrolizuoto kolageno, hialurono rūgštis, suderinta paletė svarbių vitaminų, mineralų bei augalinių
ekstraktų – yra tai, ko trokšta Tavo oda. Pamaitink ją iš vidaus. Kolagenas - tai baltymas, nuo kurio priklauso odos būklė- drėgmė, elastingumas,
stangrumas, atsinaujinimas. Vynuogių sėklų ekstraktas, niacinas, cinkas, riboflavinas, vitaminas A ir biotinas padeda palaikyti normalią odos būklę.
Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai odos funkcijai, susidarymą.
BIOCELL Hair Shots - Biologiškai aktyvus geriamas hidrolizuotas keratinas, SOD (superoksido dismutazė), vitaminai ir mineralai - yra tai, ko trokšta
Tavo plaukai. Pamaitink juos iš vidaus. Keratinas – tai baltymas, kuris sudaro net 97% plaukų struktūros ir yra statybinė medžiaga, nuo kurios priklauso
plaukų augimas ir išvaizda. Varis padeda palaikyti normalią plaukų pigmentaciją. Cinkas, varis ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos.
TOBULA ESI TU. BIOCELL TAI IŠSAUGO.

BIOCELL INTENSYVAUS POVEIKIO GROŽIO KAUKĖS
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Biocell puoselėja gamtos sukurtą grožį ir sąmoningą gyvenimo būdą, vertina natūralumo estetiką ir skatina moterį pamilti save tokią, kokia ji yra – tobula.
Biocell veido kaukės - tai laiko sau ritualas, jau tapęs grožio klasika. Prisotintos aktyvių komponentų jos leidžia pajusti naudą odai iškart. Telieka pasirinkti,
ko tavo odai reikia šiandien – gilaus drėkinimo, regeneravimo, stangrinimo, raukšlių lyginimo ar valymo.
TOBULA ESI TU. BIOCELL TAI IŠSAUGO.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
INTYMIAI HIGIENAI

-25%

-20%

PLACENTA VITAE
KOSMETIKOS PRIEMONĖS
Profesionali plaukų priežiūros linija „Placenta Vitae“, skirta plaukų slinkimo prevencijai ir augimui skatinti. Tinka visų tipų plaukams – ypač silpniems, linkusiems lūžinėti ir slinkti. Placentos ekstrakto veikliosios medžiagos suteikia gilų atnaujinamąjį poveikį, kuris padeda stimuliuoti plaukų šaknis ir pagerina
galvos odos gyvybingumą. „Placenta Vitae“ priemonės rūpinasi galvos oda švelniai drėkindamos ir stiprindamos plaukų šaknis. Reguliariai naudojamos
padeda sumažinti plaukų slinkimą, skilimą ir lūžinėjimą. Veikia kondicionuojamai, suteikia plaukams daugiau elastingumo ir lengvina šukavimą jau po
pirmo naudojimo.
STIPRESNIŲ IR SVEIKESNIŲ PLAUKŲ PRADŽIA!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

VAGISAN

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

GROŽIUI

-45

%

DOVANA

PERKANT
OBUOLIŲ SIDRĄ,
DOVANOJAME
HYDRO
CONTROL
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998€
DOVANA

AMBIO

Ambio Cinkas 15mg, 45 tabletės 599 329 €
Ambio Selenas ir cinkas su vitaminais, 90 tablečių 998 549 €
Ambio Selenas, 90 tablečių 799 439 €
MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

498€

DOVANA! AMBIO HYDRO CONTROL COMPLEX, 30 kapsulių 949 €
AMBIO OBUOLIŲ SIDRAS, 60 kapsulių 998 €
MAISTO PAPILDAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

ACTAVIT

VITADAY VITAMINAI GROŽIUI 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

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.

PIRKDAMI NORFOS VAISTINĖJE
JŪS GAUSITE ČEKĮ, KURIUO GALĖSITE ĮSIGYTI
DU TOKIUS PAČIUS PRODUKTUS UŽ VIENO KAINĄ:

ROYAL DENTA GOLD, dantų pasta 130g 1499 €
ROYAL DENTA SILVER SUPER SOFT YPAČ MINKŠTAS, dantų šepetėlis 999 €
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Royal Denta dantų pasta Gold ramina ir tonizuoja dantenas, skatina burnos minkštųjų audinių regeneraciją, todėl puikiai tinka turintiems jautrias dantenas
ar kamuojamiems dantenų paburkimo, turintiems implantų. Sudėtyje esantis kalcio junginys stiprina dantų emalį. Kasdien valydamiesi dantis su Gold
dantų pasta bei Royal Denta Silver Super Soft šepetėliu, užsitikrinsite efektyvią burnos priežiūrą. Royal Denta šepetėliai su dviejų ilgių šereliais pasiekia ir
nuvalo net sunkiai prieinamas tarpdančių vietas, o po valymo sunaikina iki 99,9% ant šerelių susikaupusių bakterijų.
Royal Denta – aukso verta šypsena!

1+1
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JAI IR JAM

-50% 599€11
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Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-40%

AMBIO PROSTATAI, 30 kapsulių

VITADAY MULTIVITAMINAI MOTERIMS, 60 tablečių 749 449 €
VITADAY MULTIVITAMINAI VYRAMS, 60 tablečių 799 479 €
VITADAY MULTIVITAMINŲ KOMPLEKSAS, 60 tablečių 649 389 €

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAI

-30% 839€11
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-25%
FOMAN® UP SHOTS

FLUGENIL HYDRO, 10 makšties ovulių
MEDICINOS PRIEMONĖ

Efektyvi priemonė, esant makšties sausumui ir sudirgimui bei skausmingiems lytiniams santykiams (dispareunijai).
• Unikalios ir itin turtingos sudėties
• Suteikia ilgalaikį makšties drėgnumą
• Skatina gleivių išsiskyrimą
• Palaiko rūgštinę makšties terpę
• Naudinga makšties grybelinių infekcijų profilaktikai
• Galima naudoti žindymo metu

14 x 25 ml 3599 2699 €
MAISTO PAPILDAS
NAUJIENA Foman UP Shots – skirtas seksualiai aktyviems VYRAMS. Viename buteliuke yra koncentruotų veikliųjų medžiagų dozė pritaikyta vyrų:
lytiniam potraukiui, erekcijai, pajėgumui ir energijai.
Natūralų seksualinį aktyvumą ir energiją padeda palaikyti Peruvinė pipirnė (maca). Lytinį potraukį ir pajėgumą padeda palaikyti Gulsčioji ragužė.
Ženšenis padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją. Pantoteno rūgštis
(vitaminas B5) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda
palaikyti normalią protinę veiklą bei normalią energijos apykaitą. Sudėtyje
taurinas (natūrali amino rūgštis).
VIRŠYK GALIMYBES SU FOMAN UP SHOTS

FOMAN® 30 kapsulių 1231 923 €
MAISTO PAPILDAS
„Foman“ – maisto papildas, skirtas 3 pagrindinėms vyriškosioms funkcijoms: prostatos, šlapimo sistemos, reprodukcinei.
Išskirtinėje „Foman“ sudėtyje yra 4 kompleksiškai veikiantys elementai:
gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti šlapimo ir reprodukcinę funkcijas; didžiųjų dilgėlių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią
prostatos funkciją; fermentas proteazė papildo vyro mitybą; organinė seleno forma, padeda palaikyti normalią spermatogenezę.
Rekomenduojama suaugusiesiems gerti po 1–2 tabletes per dieną ne
valgio metu.
FOMAN – TECHNIŠKAI TVARKINGAM VYRUI.

NATŪRALUS BAKTERINĖS VAGINOZĖS SIMPTOMŲ GYDYMAS

MOTERIMS

-30% 797€11
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ISEREN, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų.
Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

Pasiūlymai galioja 2022 11 01 – 2022 11 30.

1299€

CANESBALANCE makšties ovulės, 7 vnt.
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

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 10 16.

BURNOS HIGIENAI

-25%

JORDAN
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
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 šepetėlius bei siūlus, dantų pastą suaugusiems ir vaikams.
JORDAN RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

PARODONTAX
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
TARKITE SUDIE KRAUJUOJANČIOMS DANTENOMS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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-20%

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

IKI

-30%

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

MAŽYLIUI IR MAMAI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

IKI

AMBIO VITAMINAS D3 VAIKAMS,
30 kramtomųjų kapsulių 799 €

AMBIO MULTIVITAMINAI
VAIKAMS, 150 ml sirupas 698 €
MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas A ir
riboflavinas padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas B6 ir niacinas padeda palaikyti
normalią psichologinę funkciją. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Kalcis
reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią
dantų būklę. Vartojimas: vaikams nuo 3 m. gerti po 2 arbatinius šaukštelius (10 ml),
suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 15 ml (3 arbatinius šaukštelius) 1
kartą per dieną. Prieš vartojimą suplakti.

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS
• Apelsinų skonio kramtomosios kapsulės.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų
bei dantų būklę, raumenų funkciją, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba)
įsisavinimą, kalcio koncentraciją kraujyje.
• Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
• Tik 1 kapsulė per dieną.
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-45%

AMBIO MULTIVITAMINAI
NĖŠČIOSIOMS IR
MAITINANČIOMS,

30 tablečių 995 547 € -45 %
MAISTO PAPILDAS
• Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu,
padeda palaikyti normalią kraujodarą;
• Riboflavinas, tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12, biotinas ir
magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
• Foliatai, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B12 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;

AMBIO FOLIO RŪGŠTIS 1000µg,
90 tablečių 569 341 € -40 %
MAISTO PAPILDAS

ENERGIJAI IR IMUNITETUI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

649€

AMBIO LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS
VAIKAMS, 16 kramtomųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Trūkažolės padeda palaikyti normalią kepenų ir žarnyno veiklą.
• Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų funkciją ir normalią kepenų ląstelių būklę.
• Imbierai padeda palaikyti normalią virškinimo trakto funkciją.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

VITIRON™ KIDS
VITIRON KIDS GROWUP, 50 guminukų vaikams 1299 €
VITIRON KIDS IMMUNITY, 50 guminukų vaikams 1379 €
VITIRON KIDS SCHOOL, 50 guminukų vaikams 1449 €
VITIRON KIDS SPORTS FOR ENERGY, 50 guminukų vaikams 1449 €

MAISTO PAPILDAI. „VitirON™ Kids“ – tai vaisių ir uogų skonių, įvairių formų kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „VitirON™ KIDS
grow UP“ skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, „VitirON™ KIDS School for BRAIN“ – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai, „VitirON™
KIDS Sports for ENERGY“ – normaliai energijos apykaitai, o VitirON™ KIDS Immunity su šeivamedžio sultimis – imunitetui. VTR-LT-00051
PATENKINS AUGANČIO VAIKO MIKROELEMENTŲ POREIKIUS IR PADĖS PALAIKYTI NORMALIĄ IMUNINĖS SISTEMOS VEIKLĄ!
TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

NUO

449€

IBUGARD

KAKĖ MAKĖ

KAKĖ MAKĖ Dantukai ir kauliukai, 28 paketėliai 1649 €
KAKĖ MAKĖ Mineralų ir vitaminų kompleksas, 28 paketėliai 1869 €
KAKĖ MAKĖ Padūkusioms širdelėms, 28 paketėliai 1739 €
MAISTO PAPILDAI
Maisto papildai vaikams miltelių pavidalu, kurių sudėtyje tik 100 % natūralios kilmės medžiagų: uogos ir vaisiai (braškės, mėlynės, juodieji serbentai,
spanguolės, bananai), daržovės ir žalumynai (morkos, burokėliai, špinatai, dilgėlės), mineralai ir vitaminai. Maisto papildai be saldiklių, be dažiklių, be
konservantų! Pagaminta Izraelyje.
100% NATŪRALIOS KILMĖS MEDŽIAGOS!

699€

100 mg/5 ml geriamoji suspensija, 120 ml 449 €
200 mg/5 ml geriamoji suspensija, 100 ml 799 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: 5 ml IBUGARD 100 mg/5 ml geriamosios suspensijos yra 100 mg ibuprofeno. 5 ml IBUGARD 200 mg/5 ml geriamosios
suspensijos yra 200 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Įvairios kilmės karščiavimo, įvairios kilmės silpno ir vidutinio stiprumo skausmo, tokio, kaip
virusinės ar kitokios infekcijos sukelto galvos, gerklės ir raumenų skausmo; sąnarių ir kaulų skausmo; pooperacinio skausmo; danties skausmo, galvos
skausmo; ausies skausmo, esant vidurinės ausies uždegimui, mažinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas: nustatant ibuprofeno dozę, reikia atsižvelgti į
paciento kūno svorį ir amžių. Paprastai vienkartinė ibuprofeno dozė yra 7–10 mg/kg kūno svorio, maksimali paros dozė yra 20–30 mg/kg kūno svorio.
Dozę galima kartoti kas 6–8 valandas, tarp dozių turi būti ne mažesnis nei 4 valandų intervalas. Tik trumpalaikiam vartojimui. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas ibuprofenui, aspirinui ar kitam nesteroidiniam vaistui nuo uždegimo (NVNU), arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jei sergate ar sirgote
skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos opa ar kraujavimu iš virškinamojo trakto; sergate sunkiu kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu. Yra polinkis
į kraujavimą. Specialūs įspėjimai: specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų ar širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba
vartojami antikoaguliantai, sergama cukriniu diabetu, raudonaja vilklige, krono liga, opiniu kolitu, hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių
infekcinių kvėpavimo takų ligų. Teksto paruošimo data 2017 01 mėn.

-30% 839€11

99

KAMISTAD N gelis 10g
Lidokaino hidrochloridas, 20 mg/g, ramunėlių žiedų skystasis ekstraktas, 185 mg/g.
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Indikacijos: gelis vartojamas esant nesunkiam dantenų ir burnos gleivinės uždegimui.
Vartojimas: suaugusiesiems ir vaikams, vyresniems nei 12 metų, reikia tepti 0,5 cm ilgio gelio juostelę 3 kartus per parą. Gelis tepamas ant pažeistų vietų
ir švelniai įtrinamas.
Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: gelio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Saugoti, kad gelio
nepatektų į akis ir ant atvirų žaizdų. Panaudojus gelio, kruopščiai nusiplauti rankas.
Pakuotės lapelio peržiūros data: 2022 sausio mėn.
Reklamos teksto parengimo data:
2201_SB_Kamistad_N_V01_LT
„KAMISTAD N“ – PAGALBA ESANT BURNOS GLEIVINĖS UŽDEGIMUI!

DOCTOR FISH OMEGA-3
+ VITAMINS D & E 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU
Maisto papildo sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:
EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) 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.

-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.

