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AMBIO KEPENIMS SU MARGAINIU FORTE

€

AMBIO GUDOBELĖ SU MAGNIU

14 pakelių 1289 €

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

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

Dvi tokios pačios pakuotės
už vienos kainą!

• Gudobelės padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.
• Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir baltymų sintezę, raumenų funkciją, nervų
sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.

600€
TRAUMEEL S

BIOMAGNESIUM FORTE 500 MG

tepalas, 50 g

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

20 paketėlių 1199 €

MAISTO PAPILDAS

Unikalūs maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių,
dažiklių. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis reikalingas normaliai nervų sistemos veiklai ir
raumenų funkcijai palaikyti, padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos apykaitą.
Užtenka 1 pakelio per dieną. „bioMagnesium forte“ – net 500 mg gryno magnio paketėlyje!

PRITRŪKO ENERGĲOS? NEPRITRŪK MAGNIO!

100 g tepalo yra veikliųjų medžiagų: Arnica montana D3 1,5 g, Calendula officinalis Ø 0,45 g,
Hamamelis virginiana Ø 0,45 g, Echinacea angustifolia Ø 0,15 g, Echinacea purpurea Ø 0,15 g,
Chamomilla recutita Ø 0,15 g, Symphytum officinale D4 0,1 g, Bellis perennis Ø 0,1 g,
Hypericum perforatum D6 0,09 g, Achillea millefolium Ø 0,09 g, Aconitum napellus D1 0,05 g,
Atropa belladonna D1 0,05 g, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g, Hepar sulfuris D6 0,025 g.

TERAPINĖS INDIKACIJOS. Bukų traumų (pvz., raiščių patempimo, sumušimo, panirimo, mėlynių), kaulų
ir sąnarių degeneracijos simptominis gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
DOZAVIMAS IR VARTOJIMO METODAS. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. vaikams, 0–2 m.
vaikams, 2–6 m. vaikams, 6–12 m. vaikams: vartoti 2 k. per dieną arba, jei reikia, dažniau. Vartoti ant
odos. Patepti plonu sluoksniu pažeistą vietą. Ant gydomos vietos galima uždėti tvarstį. Traumeel S
tepalu negalima tepti didelio ploto, vartoti ilgai arba tepti tiesiai ant atvirų žaizdų. KONTRAINDIKACIJOS.
Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., kalninei arnikai (Arnica montana), vaistinei
ramunei (Chamomilla recutita), paprastajai kraujažolei (Achillea millefolium), kitiems astrinių
(graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO
PRIEMONĖS. Sudėtyje yra 13,8% (V/V) etanolio. Tepalo sudėtyje yra cetostearilo alkoholio. Cetostearilo
alkoholis gali sukelti vietinę odos reakciją (pvz., kontaktinį dermatitą). Netepti tepalu didelio ploto.
Reklamos teksto parengimo data 2022-04-12.

6

nuo

NIZORAL

MAISTO PAPILDAS

99
€

NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 60 ml 699 €
NIZORAL 20 mg/g šampūnas, 100 ml 999 €
Ketokonazolas

BUKŲ TRAUMŲ (PVZ., RAIŠČIŲ PATEMPIMO, SUMUŠIMO, PANIRIMO, MĖLYNIŲ), KAULŲ IR
SĄNARIŲ DEGENERACĲOS SIMPTOMINIS GYDYMAS.

399€

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

VEIKLIOJI MEDŽIAGA,STIPRUMAS: ketokonazolas, 20 mg/g. INDIKACIJOS: vartojamas infekcinėms odos ligoms,
kurias sukėle grybeliai, gydyti: sėleniniam galvos odos pleiskanojimui (Pityriasis capitis); seborėjiniam
dermatitui (rausvai rudos dėmės, padengtos gelsvomis arba baltomis pleiskanomis); įvairiaspalvei
dedervinei (Pityriasis versicolor) (ant liemens esančios mažos rudos ar baltos spalvos, nelygiais kraštais
dėmės); tinka Pityriasis capitis ir seborėjinio dermatito profilaktikai. VARTOJIMO BŪDAS IR DOZAVIMAS: skirtas
vartoti paaugliams ir suaugusiesiems. Pažeistą odą reikia sudrėkinti Nizoral“ šampūnu ir palaikyti
3-5 min., kad įsigertų. Po to odą ir plaukus reikia gerai nuplauti vandeniu. Odos drėkinimo šampūnu
dažnis priklauso nuo grybelilų rūšies ir nuo to, ar vaistas vartojamas ligai gydyti, ar jos profilaktikai.
KONTRAINDIKACIJOS: šampūno vartoti negalima: jeigu yra alergija ketokonazolui arba bet kuriai pagalbinei
šio vaisto medžiagai. ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš
pradėdami vartoti Nizoral. Reikia saugotis, kad Nizoral, kaip ir kitokio šampūno, nepatektų į akis. Jeigu
taip atsitinka, jas reikia praplauti vandeniu. Reklamos teksto parengimo data: 2022 balandžio mėn.
2204_SB_Nizoral_V01_LT

PSILO-BALSAM
1 % gelis, 20 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Diphenhydramini Hydrochloridum. Vietinio poveikio vaistas nuo alergijos. INDIKACIJOS: tai puiki priemonė,
kai reikia slopinti odos niežėjimą ir malšinti skausmą esant pirmo laipsnio nudegimams, vabzdžių
įgėlimams, dilgėlinei ar kitiems nedideliems odos pažeidimams. VARTOJIMAS: suaugusiesiems ir
vyresniems kaip 12 m. vaikams tepti plonu sluoksniu pažeistas odos vietas ir švelniai įtrinti 3–6 kartus
per parą. KONTRAINDIKACIJOS IR SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI: gelio naudoti negalima, jeigu yra alergija difenhidraminui
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gelio negalima tepti ant atvirų žaizdų ar gleivinių. Vengti patekimo į
akis. Jei patepus gelio ėmė perštėti odą arba atsirado bėrimas, gydymą reikia nutraukti. Teksto parengimo
data 2020-06-09
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SUPER PASIŪLYMAI
KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI,
INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

iki

-35%

499

VOLTAREN EMULGEL 23,2 mg/g gelis, 50 g.
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

OMRON

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Diklofenako dietilaminas. Indikacijos. Suaugusiesiems ir 14 m. bei vyresniems paaugliams: skausmo ir uždegimo mažinimas, kai yra minkštųjų
audinių sužalojimas (sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių trauma, pavyzdžiui, patempimas, sumušimas); vietinis minkštųjų audinių uždegimas
(nugaros skausmas, tendinitas, bursitas). Tik suaugusiesiems (18 m. ir vyresniems): sąnarių (pvz., kelių) degeneracinės ligos sukeltam skausmui
malšinti. Vartojimas. Vartoti ant odos. Tepti 2 k. per parą (geriausia ryte ir vakare). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. Kontraindikacijos. Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo skausmo, uždegimo arba karščiavimo; paskutinis nėštumo
trimestras; jaunesniems kaip 14 m. paaugliams. Specialūs įspėjimai. Netepti ant pažeistos odos, atviros žaizdos, odos išbėrimo ar egzemos
vietos, didelių odos plotų, saugoti, kad nepatektų į akis ir ant gleivinės, pvz., burnos, nenuryti. Jeigu pasireiškia bėrimas, gydymą nutraukti;
nenaudoti su oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. Sudėtyje yra propilenglikolio ir butilhidroksitolueno. Teksto parengimo data 2020 m. rugpjūčio
14 d. NP-LT-VOLT-20-00003

TOBULAI BURNOS HIGIENAI

PLAUKAMS

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.

-25%

CURAPROX

HAIR VOLUME™

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Curaprox“ – šveicariškos burnos higienos priemonės tobulai burnos higienai: įvairių tipų ir švelnumų dantų šepetėliai, tarpdančių šepetėliai,
dantų pastos, dantų siūlai. Taip pat specialiai vaikams, kūdikiams, protezų priežiūrai skirtos prekės. „Curaprox“ dantų šepetėlių šereliai gaminami
ne iš nailono, o iš „Curen®“ patentuotos medžiagos, todėl šie šepetėliai itin efektyviai pašalina susikaupusias apnašas, netraumuodami aplink
esančių audinių. Tarpdančių šepetėliai gaminami iš labai plonos, tačiau labai tvirtos „Cural®“ patentuotos medicininės vielutės, todėl tarpdančius
išvalysite kruopščiai ir be skausmo. Dantų pastų sudėtyje nėra kenksmingų putojimo agentų, jas galima rinktis pagal skirtingus natrio fluorido
kiekius ir skonį. Visa „Curaprox“ produkcija gaminama siekiant aukščiausios kokybės tobulai burnos higienai.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO SKAUSMO

-30%

MAISTO PAPILDAI

„Hair Volume™“ ir „Hair Volume™ GUMMIES“ – biologiškai veikliųjų maistinių medžiagų kompleksai su obuolių ekstraktu plaukams. Sudėtyje esantys biotinas
ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę. Tik 1 tabletė arba gardūs 2 guminukai per dieną padės pasirūpinti jūsų plaukais!
„Hair Gro™“ – biologiškai veikliųjų maistinių medžiagų derinys su tokotrienoliais, maitinantis plaukų folikulus ir palaikantis normalų plaukų augimą, nes
sudėtyje esantys biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų būklę.

PAGALBA JŪSŲ PLAUKAMS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

399

799
LAMISIL

LAMISIL 10 mg/g, kremas, 15 g
LAMISIL DERMGEL 10 mg/g, gelis, 15 g
LAMISIL UNO 1 %, odos tirpalas, 4 g
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

ADOBIL 500 MG/150 MG, 10 plėvele dengtų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

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

Indikacijos. LAMISIL: grybelių sukeltų odos ligų, tokių kaip pėdų ar kirkšnių epidermofitijos, kūno (lygiosios odos) trichofitijos, odos kandidamikozės (balkšvagrybių sukelta odos liga), įvairiaspalvės dedervinės gydymas. Lamisil DermGel: grybelių sukeltų odos ligų, tokių kaip pėdų, kirkšnių epidermofitijos, kūno (lygiosios odos) trichofitijos, įvairiaspalvės dedervinės, gydymas. LAMISIL UNO: vienkartiniam pėdų grybelio gydymui
suaugusiems žmonėms (18 m. ir vyresniems). Vartojimas. LAMISIL: suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m., priklausomai nuo ligos, tepti ant
odos 1-2 k. per parą, 1-2 savaites. Lamisil DermGel: suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 m. tepti ant odos 1 k. per parą 1 savaitę. LAMISIL
UNO: vaistas vartojamas vieną kartą, tepamas vienu kartu ant abiejų pėdų, net jei kitos pėdos oda atrodo sveika. Nusiplaukite ir nušluostykite
abi pėdas ir rankas, tepkite plonu sluoksniu vieną pėdą, po to – kitą, leiskite išdžiūti, nereikia įtrinti. Pėdų neplaukite 24 val. Kontraindikacijos.
Alergija (padidėjęs jautrumas) terbinafinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai. Vartoti tik ant odos. LAMISIL: negalima
vartoti ant burnos gleivinės ar nuryti. Saugotis, kad vaisto nepatektų į akis. Jeigu vaisto atsitiktinai patenka į akis, jas reikia gerai nuplauti tekančiu
vandeniu. Sudėtyje esantys alkoholiai gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą, lengvą vietinį sudirginimą ar alerginių reakcijų).
Lamisil DermGel: negalima vartoti ant veido odos ir burnos gleivinės ar nuryti. Saugotis, kad gelio nepatektų į akis ar ant pažeistos odos.
Jeigu gelio atsitiktinai patenka ant šių vietų, jas reikia gerai nuplauti tekančiu vandeniu. Sudėtyje esantis butilhidroksitoluenas (E321) gali sukelti
vietinių odos reakcijų, pvz., kontaktinį dermatitą, ar sudirginti akis ir gleivinę. Sudėtyje esantis etanolis gali sukelti deginimo pojūtį tepant ant
pažeistos odos plotų. Sudėtyje esantis benzilo alkoholis gali sukelti alerginių reakcijų bei lengvą vietinį sudirginimą. LAMISIL UNO: jei sergate
ilgai trunkančia grybeline padų ar kulnų infekcija ir kai oda yra sustorėjusi bei yra susidariusios odos atplaišos, nevartokite šio vaisto ir pasitarkite
su gydytoju. Vartoti tik ant odos. Netepkite burnos ir nenurykite. Stenkitės, kad vaisto nepatektų ant veido ar į akis, ant pažeistos odos, nes alkoholis
gali dirginti. Netyčia vaisto patekus į akis, jas gausiai plauti tekančiu vandeniu. Jei nemalonus pojūtis išlieka, kreipkitės į gydytoją. Naudokite tik
pėdų ir kojų pirštų odai gydyti. Sudėtyje yra alkoholio, saugoti nuo atviros liepsnos. Pavartotas ant pažeistos odos jis gali sukelti deginimo pojūtį.
Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Teksto parengimo data 2022 m. balandžio 15 d.

deksketoprofeno trometamolis
GREITAI MALŠINA

SK AUSMĄ,

KAI TO LABIAUSIAI REIKIA!

iš

as
am

o

i
tėl
e
ak

ri
Ge

p

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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Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

299

499

HJERTEMAGNYL

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

SEPTABENE 3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: 1 tabletėje yra 75 mg arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties. Indikacijos: trombozės profilaktika, sergant išemine širdies liga, po
miokardo infarkto, išeminio smegenų insulto ar praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną,
užsigeriant stikline vandens; įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 75–150 mg vieną kartą per parą. Specialūs įspėjimai ir atsargumo
priemonės: atsargiai vartoti, jei pacientas serga astma, gydymui atsparia hipertenzija, podagra, esant sutrikusiai kepenų ar inkstų veiklai, likus
10 parų iki chirurginės operacijos, senyvo amžiaus pacientams nepatartina ilgai vartoti dėl galimos kraujavimo iš virškinamojo trakto rizikos,
esant vaikų ir paauglių virusinėms infekcijoms. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, padidėjęs
jautrumas kitiems salicilatams; jei neseniai kraujavo į virškinamąjį traktą; yra polinkis į kraujavimą, ūminė pepsinė opa, sunkus inkstų ar kepenų
funkcijos nepakankamumas, šlapime padaugėjo oksalatų, trys paskutiniai nėštumo mėnesiai, žindymas; vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip
16 metų. Teksto parengimo data: 2020 lapkričio mėn. Numeris: C-APROM/LT/AYY/0015

NAGŲ GRYBELIUI
GYDYTI

-30%

1927

45

TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!

ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI

79

399

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

EXCILOR® pieštukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml
EXCILOR® teptukas nagų grybeliui gydyti, 3,3 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

MEDICINOS PRIEMONĖS

Nagų grybelines ligas sudėtinga pasiekti ir gydyti, nes infekcija plinta ir nago viduje, ir paviršiuje. „Excilor®“ buvo sukurtas specialiai nagų grybelinėms ligoms gydyti ir yra pagrįstas 3 principais: 1) efektyvus veikimo režimas: „Excilor®“ pakeičia pH lygį nago viduje, sukurdamas nepalankią
aplinką grybeliams (dermatofitams). Tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pažeidimus; 2) optimalus ir visiškas prasiskverbimas į nagą:
„Excilor®“ greitai pasiekia grybelius, užtikrina sveiko nago ataugimą. „Excilor®“ išdžiūsta per kelias sekundes, nepalikdamas matomos plėvelės;
3) patogumas: „Excilor®“ paprasta naudoti, nereikia dildyti nago. Efektyvus gydymas užtikrinamas laikantis gydymo režimo: 1 kartą ryte ir 1 kartą
vakare, iš viso 1 minutė per dieną.

NAUJOS KARTOS PRIEMONĖ NAGŲ GRYBELIUI GYDYTI!

4

99

TAVEGYL 1 mg, 20 tablečių.
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„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.

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.

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!

SKATINA ŽAIZDŲ
GIJIMĄ

-30%

HELP4SKIN

HELP4SKIN WOUND HEALING gelis tūbelėje, 20g 649 454 €
HELP4SKIN WOUND HEALING aerozolinis purškiklis, 75g 1099 769 €
MEDICINOS PRIEMONĖS

„Help4skin Wound Healing“ yra hidrokoloidinis gelis be parabenų, skirtas lokaliai sausų ir šlapių žaizdų priežiūrai. „Help4skin Wound healing“ –
medicinos priemonė, kuri netiesiogiai skatina žaizdų gijimą, kontroliuodama žaizdos mikroaplinką. Skirtas gydyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms,
tokioms kaip:
• žaizdos (įskaitant chirurgines);
• įpjovimai, įbrėžimai;
• odos nubrozdinimai ir įtrūkimai;
• atviros kojų opos;
• paviršiniai nudegimai (I ir IIa laipsnio);
• pragulos.
Gali būti naudojamas vyresniems nei 2 metų amžiaus vaikams.
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MAALOX

MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus), 40 tablečių 299 €
MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija, 250 ml 399 €
MAALOX 460 mg/400 mg/4,3 ml geriamoji suspensija, 20 paketėlių 499 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

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

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

MODERNI KAPSULĖ
NUO RĖMENS

2

99

ESCADRA 20 MG, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės
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.

-40%

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Kas yra Omeprazole Nord ir kam jis vartojamas. Omeprazole Nord kapsulių sudėtyje yra veikliosios medžiagos omeprazolo, kuri priklauso vaistų, vadinamų protonų siurblio
inhibitoriais, grupei. Šie vaistai mažina rūgšties gamybą skrandyje. Omeprazole Nord vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų (rėmens ir rūgšties
atpylimo) gydymui. Kas žinotina prieš vartojant Omeprazole Nord. Omeprazole Nord vartoti negalima: jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) omeprazolui arba bet kuriai
pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje). Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Omeprazole
Nord. Omeprazole Nord gali maskuoti kitų ligų simptomus, todėl tuojau pat pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu prieš pradedant vartoti Omeprazole Nord.
Vaikams ir paaugliams. Šis vaistas jaunesniems kaip 18 metų pacientams netinka. Kiti vaistai ir Omeprazole Nord. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant
įsigytus be recepto, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Tai svarbu dėl to, kad Omeprazole Nord gali keisti kai kurių kitų vaistų veikimą, o kai
kurie kiti vaistai gali keisti Omeprazole Nord veikimą. Galimas šalutinis poveikis. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Tekstas paskutinį kartą peržiūrėtas 2021-03-12

NUO RĖMENS
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PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIS PREPARATAS

BLEFARITO PAŽEISTŲ VOKŲ
HIGIENAI

OMEPRAZOLE NORD 20MG, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1016

19

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!

SVORIUI MAŽINTI

99

1999

ORLISTAT POLPHARMA 60mg 42 kietosios kapsulės
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

ACTIBLEF® LIPOGEL, 15 ml
MEDICININĖ PREKĖ

ACTIBLEF® LIPOGEL ramina ir valo akių vokus bei sritį aplink akis.
Sudėtis:
- liposomos pasižymi raminamosiomis savybėmis, stiprina kitų gelio sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų poveikį;
- arbatmedžio aliejus išgautas iš Melaleuca alternifolia, pasižymi antiparazitinėmis savybėmis;
- alfa bisabololis (pagrindinė ramunėlių eterinio aliejaus sudedamoji dalis) pasižymi raminamosiomis savybėmis, mažina paraudimą ir uždegimą,
tinka naudoti ant ypač plonos, jautrios odos.
- vitaminas A, antioksidantas, kuris drauge su ksantano derva, feruline rūgštimi ir vitaminu E veikia sinergiškai su liposomomis, kad apsaugotų
akių vokų paviršių nuo laisvųjų radikalų ir UV spindulių oksidacinio poveikio, stiprina odą ir palaiko jos būklę, reguliuodamas epitelinę funkciją.

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 60 mg orlistato. Indikacijos: Orlistat Polpharma yra skirtas antsvorio turintiems (kūno masės indeksas KMI ≥28 kg/
m2) suaugusiems žmonėms svoriui mažinti. Vartojant šį vaistinį preparatą reikia laikytis šiek tiek sumažinto kaloringumo ir sumažinto riebalų kiekio
dietos. Dozavimas: rekomenduojama Orlistat Polpharma dozė yra viena 60 mg kapsulė tris kartus per parą. Per 24 valandas galima išgerti ne
daugiau kaip tris 60 mg kapsules. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; kartu taikomas gydymas ciklosporinu; lėtinės malabsorbcijos sindromas; cholestazė; nėštumas; žindymas; kartu taikomas gydymas varfarinu arba kitais geriamaisiais
antikoaguliantais. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientas turi tvirtai laikytis rekomenduotos dietos. Jei orlistatas vartojamas
kiekvieno maitinimosi metu arba valgomas riebus maistas, gali dažniau pasireikšti virškinimo trakto simptomų tikimybė. Gydymas orlistatu gali
sutrikdyti riebaluose tirpių vitaminų (A, D, E ir K) absorbciją . Todėl reikia gerti polivitaminų papildą. Cukriniu diabetu sergantys asmenys, prieš
pradėdami gydymą Orlistat Polpharma turi pasitarti su gydytoju. Pacientai, vartojantys Orlistat Polpharma kartu su vaistiniais preparatais hipertenzijai arba hipercholesterolemijai gydyti, turi pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Amjodaroną, levotiroksiną vartojantys pacientai, prieš
pradėdami gydymą Orlistat Polpharma, turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Pranešta apie kraujavimo iš tiesiosios žarnos atvejus pacientams,
vartojantiems orlistatą. Jeigu taip nutinka, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Jeigu prasideda stiprus viduriavimas, geriamieji kontraceptikai gali
nesukelti pageidaujamo poveikio, todėl rekomenduojama naudoti papildomas kontracepcijos priemones. Pacientai, sergantys inkstų ligomis,
epilepsija prieš pradėdami gydymą Orlistat Polpharma, turi pasitarti su gydytoju. Teksto paruošimo data: 2018-04.

SUMAŽINK SVORĮ SAUGIAI.

PERŠALUS

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

GREITAI ĮVEIKIA KOSULĮ

SKAUDANČIAI GERKLEI

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

BRONTEX 15 mg / 5 ml sirupas, 100 ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas. 5 ml sirupo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. Indikacijos. Kvėpavimo takų sekreto skystinimas
ligoniams, sergantiems ūmine arba lėtine bronchų ar plaučių liga,
kurios metu sutrinka sekreto išskyrimas ir šalinimas. Vartojimo būdas
ir dozavimas. 2–5 metų vaikams skiriama 3 kartus per parą po 7,5 mg
ambroksolio (2,5 ml sirupo); 6–12 metų vaikams – 2–3 kartus per parą
po 15 mg ambroksolio (5 ml sirupo); suaugusiesiems ir vyresniems
kaip 12 metų vaikams – 2–3 kartus per parą po 30 mg ambroksolio
(10 ml sirupo). Ligoniams, sergantiems sunkiu inkstų veiklos nepakankamumu, dozę reikėtų mažinti ir (arba) vartoti rečiau. Ambroksolio
nepatariama vartoti ilgiau negu 4–5 paras. Kontraindikacijos. „Brontex“ negalima vartoti, jei padidėjęs jautrumas ambroksoliui ar bet kuriai
pagalbinei medžiagai. Ambroksolio hidrochlorido negalima vartoti jaunesniems kaip 2 metų vaikams. Specialūs įspėjimai. Jų reikia laikytis,
jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, jei sutrikusi
inkstų veikla arba sergant sunkia kepenų liga, buvus pepsinei opai arba
nustačius fruktozės netoleravimą, taip pat sergantiesiems cukriniu diabetu (vartojant sirupą). Reklamos teksto parengimo data 2020-08-03.
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IŠGYDYS NUO KOSULIO VISĄ ŠEIMĄ!

POLOVOX 8,75 mg/dozėje burnos gleivinės purškalas
(tirpalas), 15ml

899

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.

PARACETAMOLIS SANITAS, 500 mg,

20 tablečių

ILOXEN 200 mg/30 mg plėvele dengtos tabletės,

NERECEPTINIS VAISTAS

12 tablečių

NERECEPTINIS VAISTAS

599

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

DVIGUBAS SMŪGIS SINUSITUI!*
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Vienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. Vartojimas: trumpalaikiam
karščiavimo mažinimui, silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimui
(pvz.: galvos, dantų, gerklės, raumenų, mėnesinių). Vartoti per burną.
Dozavimas: įprastinė rekomenduojama vienkartinė dozė yra 1 tabletė
kas 4 valandas, sunkiais atvejais – 2 tabletės kas 6 valandas, ne daugiau
kaip 8 tabletės per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas paracetamoliui arba pagalbinei šio vaisto medžiagai, pacientas jaunesnis negu
6 metų, yra sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas. Specialieji
įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu esate alergiškas
acetilsalicilo rūgščiai, persirgote arba dabar sergate sunkia kepenų liga,
sutrikusi inkstų funkcija, turite įgimtą bilirubinemiją, jums yra kai kurių
fermentų, skaldančių gliukozę, trūkumas, esate senyvas, sergate sunkia
liga arba jeigu širdies ir kraujagyslių sistemos veikla susilpnėjusi, sergate alkoholizmu. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie
jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės
tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el.
paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos
interneto svetainėje www.vvkt.lt. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės
lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali
pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis
poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar
vaistininku. 2022.01.17
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PERŠALUS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

IMUNITETUI
AMBIO BRONCHO COMPLEX,

mikstūra, 120 ml 698 489 €

MAISTO PAPILDAS

• Čiobrelių, islandinių kerpenų ir paprastųjų pušų ekstraktai padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją.
• 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.

AMBIO BRONCHO COMPLEX,

20 tablečių 599 419 €

MEGA C 600 mg,
30 apelsinų skonio
kramtomų tablečių 828 538 €

MAISTO PAPILDAS

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

-30%
NOSIES GLEIVINĖS
PABURKIMUI MAŽINTI

-35%

SUPER VITAMINAS C

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS

600 mg, 30 tablečių 789 513 €
MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.

GERKLEI IR IMUNINEI SISTEMAI

RHINO-STAS, 10ml
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

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

PROPODEZAS

NAUJIENA!

MAISTO PAPILDAI

PROPODEZAS reaguodamas į vis didėjančius sveikatos išbandymus pristato Naujieną - PROPODEZAS FORTE. Tai dar stipresnė bičių jėga ir gerklei,
ir imunitetui, kuri padės išlikti sveikam. Sudėtyje:
- 2x - dvigubai daugiau propolio,
- bičių pienelis,
- šeivamedžio uogų ekstraktas ir vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą,
- dedešvų lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų veiklą.

Dvi tokios pačios
pakuotės už
vienos kainą!

PROPODEZAS FORTE – DAR
STIPRESNĖ BIČIŲ JĖGA IR GERKLEI IR
IMUNITETUI. PARAGAUKITE!

1 +1

*Akcija taikoma oranžiniu-žaliu skirtuku
pažymėtoms prekėms

IMMUNOHOT MILTELIAI GERIAMAJAM TIRPALUI, 6 pakeliai 659 €
IMUNOGO KRAMTOMOSIOS TABLETĖS, 14 tablečių 469 €
IMUNOX POWER 300, 14 pakelių 919 €
BIOVITAMIN C + ZN, 14 pakelių 549 €

MAISTO PAPILDAI

CERUTIN JUNIOR
DINO GUMINUKAI,

-30%

50 guminukų

5668

VAISIŲ SKONIO MAISTO
PAPILDAS

Sudėtyje yra cukrų
10 vitaminų, cinko ir rutino šaltinis.

09

Dvi tokios pačios
pakuotės už
vienos kainą!

1 +1

SLOGUOJANT
BE KONSERVANTŲ

-30%

4055

79

IMMUNO POSITIVE, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Tikrųjų alavijų lapai, juodavaisių aronijų vaisiai, paprastųjų aviečių vaisiai, stambiauogių
spanguolių vaisiai, paprastųjų erškėčių vaisiai, juodųjų eleuterokokų šaknys, vitaminai
ir mineralai.
Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 tabletę per parą.

-40%

Unikalūs maisto papildai, kurių sudėtyje tik aktyviosios medžiagos: be konservantų,
be stabilizatorių ir dažiklių. Išsirink tinkamiausią: „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. „ImunoGO“ kramtomosios tabletės su vitaminu C
ir cinku! Imuniteto stiprinimui patogi pakuotė visada po ranka: kišenėje, rankinėje,
mašinoje ar kitur! „ImunoX POWER 300“ – vitaminas C, D ir cinkas. Net 300 % dienos
normos imunitetui naudingų medžiagų viename pakelyje. „bioVitamin C + Zn“ – vitaminas C išgautas iš laukinių vyšnių – acerolos, papildytas cinko citratu! Vitaminas C
ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

GALINGAM IMUNITETUI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

RHINOLAYA
MEDICINOS PRIEMONĖS

Himalajų druskos purškalas Jums ir Jūsų kūdikiui
Vienintelis Himalajų druskos nosies purškalas.
• Natūraliai išvalo, drėkina ir padeda atkimšti užburkusią
nosį
• Tinka šalčio, vėjo ir alergenų (namų dulkių, oro taršos,
gyvūnų plaukų, žiedadulkių) pažeistai nosies gleivinei
• Nedirgina ir nesausina nosies gleivinės
• Skystina gleives
• Pasižymi greitu veikimu
RHINOLAYA nosies purškalas yra kelių rūšių:
RHINOLAYA PROTECT izotoninis, 50 ml – alergenų pažeistai
nosies gleivinei.
RHINOLAYA izotoninis, 100 ml – kasdienei nosies priežiūrai, išsausėjusiai nosies gleivinei.
RHINOLAYA FORT hipertoninis, 50 ml – sloguojant, peršalus, sinusito metu.
RHINOLAYA KIDS izotoninis, 50 ml – užburkusiai ir išsausėjusiai kūdikių nosies gleivinei.

RHINOLAYA – IŠ HIMALAJŲ GELMIŲ PRIEŠ
ALERGIJĄ IR SLOGĄ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms
prekėms.

-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.

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

KAULAMS, SĄNARIAMS
KAULAMS IR DANTIMS

KALCIKINON LIQUID 150ml 1289 773 €
KALCIKINON+ 60 kapsulių 1069 641 €
MAISTO PAPILDAS

Stipriems kaulams ir dantims bet kuriame amžiaus tarpsnyje labai svarbu gauti pakankamai kalcio,
vitaminų D3, K2, fosforo bei užtikrinti tinkamą šių medžiagų įsisavinimą: kalcis, vitaminas D3, K2, fosforas padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę, vitaminas D3 - normalią kalcio, fosforo absorbciją,
įsisavinimą.
Naujiena: Kalcikinon Liquid – skystas kalcis su vitaminais D3, K2, fosforu papildo mitybą kaulams
ir dantims reikalingomis medžiagomis. Skysta mikronizuota kalcio forma garantuoja geresnį, greitesnį
kalcio įsisavinimą. Kalcikinon Liquid yra švelnaus persikų skonio, malonios, lengvos tekstūros, neturi
kreidos skonio, nepalieka poskonio. Patiks tiek vaikams nuo 3 metų, tiek suaugusiems. Kalcikinon Liquid
paprasta ir lengva vartoti – vaikams tik 1 arb. šaukštelis, suaugusiems – 2.
Kalcikinon+ kapsulės – įprasta, klasikinė vartojimo forma, kurioje yra tai, ko reikia kaulams ir dantims:
optimalus kalcio bei didesnis vitamino D3 kiekis ir ypač svarbus kaulams vitaminas K2.

AMBIO VITAMINAS D3, 800 TV, 80 kapsulių

-40%

3896
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MAISTO PAPILDAS

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

-40%

„KALCIKINON“ YRA TAI, KO REIKIA KAULAMS IR DANTIMS!

PROENZI ARTHROSTOP
MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKOS PRIEMONĖ

BIOCALCIUM FORTE + vitaminas D,
600 mg, 30 pakelių 919 643 €
BIOKALCIS + fosforas + vitaminai K ir D,
1200 mg, 15 pakelių 700 490 €
MAISTO PAPILDAI

Kalcis reikalingas kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų
veikimą bei energijos apykaitą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų
kalcio ir fosforo įsisavinimą. Fosforas ir vitaminai D, K padeda palaikyti
normalią kaulų būklę.
„BioCalcium forte + vitaminas D“ – 1 miltelių pakelyje yra 600 mg
gryno kalcio (citrato formos) ir vitamino D (cholekalciferolio).
„BioKalcis + fosforas + vitaminai K ir D“ – 1 pakelyje net 1200 mg
gryno kalcio! Produkte naudojama žaliava – kalcio fosfatas, kuriame yra
didelis kiekis gryno kalcio ir nėra jokių alergenų.
Maisto papildai pagaminti Izraelyje, sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos!

-30%

-30%

GALINGAM IMUNITETUI BEI STIPRIEMS KAULAMS
IR DANTIMS!

2373

39

VITAMIN D3 SU LAŠINTUVU, 10ml
MAISTO PAPILDAS

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

-40%

-40%

PROENZI – JUDĖK LAISVAI.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

5999

98

VITADAY KOMPLEKSAS SĄNARIAMS SU
GLIUKOZAMINU, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

VITIRON™

VITIRON™ MAN MULTILONG, 30 kapsulių 1429 €
VITIRON D3 OLIVE SUN 4000IU purškalas, 10ml 1559 €
VITIRON D3 OLIVE SUN 2000IU purškalas, 10ml 1289 €

-40%

59

99
99

AMEDIPLUS ACTIVE GEL ŠALDOMASŠILDOMAS KŪNO GELIS, 100ml
MEDICINOS PRIEMONĖ

Dvi tokios pačios
pakuotės už
vienos kainą!

11
+

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!

VITAMINŲ GALIA VISAI ŠEIMAI

11

VIRŠKINIMO SISTEMAI

12

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

KEPENIMS

ESPUMISAN

ESPUMISAN, 40 mg, 25 minkštosios kapsulės 2 €
ESPUMISAN, 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių 449 €
49

LIVOSIL

140 mg, 30 kapsulių 474 €
140 mg, 60 kapsulių 833 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

nuo

2

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

NUO RĖMENS IR PILVO
PŪTIMO

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

nuo

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

474

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

NUO SPAZMINIO
SKAUSMO

NO-SPA

NO-SPA 40 mg, 24 plėvele dengtos tabletės

MANTI, mėtų skonio kramtomosios

(Drotaverino hidrochloridas)

tabletės, 8 tabletės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kramtomojoje tabletėje yra
200 mg aliuminio hidroksido, 200 mg magnio hidroksido ir
25 mg simetikono. Indikacijos: padidėjusio skrandžio rūgštingumo simptomams gydyti, kai yra dispepsija, rėmuo, skrandžio ir
dvylikapirštės žarnos opa, gastroezofaginis ir duodenogastrinis
refliuksas, gastroenteritas, diafragmos stemplinės dalies išvarža. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems
negu 12 m. vaikams gerti po 1–3 tabletes tarp valgymų, prieš
miegą ar atsiradus ligos simptomų. Per dieną galima išgerti
ne daugiau kaip 8 tabletes. Prieš nuryjant tabletes reikia gerai
sukramtyti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sunkus ar lėtinis inkstų
funkcijos nepakankamumas, fenilketonurija, Alzheimerio liga,
sisteminės skeleto ligos, jaunesni kaip 6 m. vaikai. Specialūs
įspėjimai: nevartoti ilgiau kaip 2 savaites, jei gydytojas nepaskyrė kitaip. Kartu nevartoti citrusinių vaisių. Nevartoti pacientams,
kuriems yra fruktozės netoleravimas. Sudėtyje yra aspartamo ir
sorbitolio. Reklamos teksto parengimo data 2021-06-30.

199

MANTI. GRĄŽINA GYVENIMO SKONĮ.

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido.
Indikacijos: lygiųjų raumenų spazmų, susijusių su tulžies latakų ligomis (tulžies pūslės
ir (arba) latakų akmenligė, tulžies pūslės ir (arba) šalia jos esančių audinių, tulžies
latakų ar didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio uždegimas), šalinimui. Inkstų ir (arba)
šlapimtakių akmenligės, inkstų geldelių ar šlapimo pūslės uždegimo sukelto šlapimo
takų lygiųjų raumenų spazmo šalinimui, mėšlungiško noro šlapintis slopinimui. Kaip
pagalbinis gydymas šalinant skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmus, jei
yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos
uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas bei esant skausmingoms mėnesinėms.
Vartojimo būdas ir dozavimas: reikia vartoti po 1–2 tabletes 1–3 kartus per parą.
Įprastinė suaugusio žmogaus paros dozė yra 3-6 tabletės. Kontraindikacijos: alergija
drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir
širdies nepakankamumas. Negalima vartoti jaunesniems kaip 1 m. vaikams. Specialūs
įspėjimai: vaikams ir paaugliams iki 18 metų vartoti NO-SPA nerekomenduojama.
Jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra
sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami
vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis
parkinsonizmui, todėl stiprėja drebulys ir raumenų stingulys. Teksto parengimo data:
2022 m. sausio mėn. 2201_SB_NO-SPA_V02_LT
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PILVO SKAUSMAS? NUMALŠINK JĮ GREITAI.

NUO RĖMENS

SORBEX® 396MG,

20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-30%

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.

3214

59

KELIAUJANT

-30%

RANIGAST S-O-S, 12 kramtomųjų tablečių
MEDICINOS PRIEMONĖ

-20%

3434

29

„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.

GYVYBINGOSIOS
BAKTERIJOS

3004

29

AMARIN 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

AMARIN sudėtyje yra imbiero ir vitamino B6.

VAŽIUOJANT, SKRENDANT, PLAUKIANT.

SALUTIL, 10 kapsulių

-35%

6109

39

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Salutil maisto papildas tinka nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims. Nereikia laikyti
šaldytuve, tinka kelionėms. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo
būdas. LT.Sal.70821

SMEGENŲ IR NERVŲ SISTEMAI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

KRAUJOTAKAI IR
ATMINČIAI

GINKOBIL 80 mg, 40 kietųjų kapsulių 586 €
GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių 824 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

nuo

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 80/120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausojo ekstrakto. Indikacijos:
lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio
susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūžimu ausyse,
svaiguliu ar galvos skausmu, simptominiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 kapsulę 2–3 kartus per dieną (atitinka 160–240 mg dienos dozę). Kontraindikacijos: vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas
veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: kadangi dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausmui, nesusijusiems su silpnaprotystės sindromu, kol kas
nėra pakankamai ištirtas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik
laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Tekto peržiūros data 2017-05-22
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VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

-40%

2393

99

VITADAY VITAMINŲ B KOMPLEKSAS,

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI,
NORMALIAI NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI

MAGVIT B COMPLEX,

20 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

-50%

5 10

„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.

50
99

ĮKRAUK PROTĄ IR KŪNĄ!

-40%

23

21
69

NERVINIAM NERAMUMUI
LENGVINTI

VITADAY MAGNIS SU VITAMINU B6,

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti normalią raumenų funkciją.

SEDATIF PC

SEDATIF PC, 40 tablečių 588 €
SEDATIF PC, 90 tablečių 847 €
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS

HERBASTRESS®,

30 tablečių 1209 846 €

-30%

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.

nuo

Veikliosios medžiagos, stiprumas: Abrus precatorius
6 CH, 0,5 mg, Aconitum napellus 6 CH, 0,5 mg, Belladonna
6 CH, 0,5 mg, Calendula officinalis 6 CH, 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH, 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH, 0,5 mg.
Indikacijos: nervinio neramumo lengvinimas. Indikacijos
pagrįstos tik homeopatijos principais. Vartojimo būdas ir
dozavimas: suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 metų vartoti
po 2 tabletes 3 kartus per parą. „Sedatif PC“ veiksmingumas
ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra,
todėl vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos:
padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai
pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: šio vaistinio
preparato vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama.
Negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės
ir galaktozės malabsorbcija arba sacharozės ir izomaltazės
stygius. Reklamos teksto parengimo data 2019-08.
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ĮVEIK STRESĄ, KOL STRESAS NEĮVEIKĖ TAVĘS.
SEDATIF PC

MAGNETRANS

MAGNETRANS DRINK, granulės
gėrimui ruošti, 20 paketėlių
MAGNETRANS DIRECT, burnoje
tirpstančios granulės, 20
paketėlių
MAISTO PAPILDAI

MODUS 30 tablečių
MODUS DREAM MELATONIN 30 tablečių
MAISTO PAPILDAI

-30%

4476

39

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

-20%

90011

25

1 paketėlyje yra 375 mg magnio. Tik 1 paketėlis
per dieną. Magnis naudingas daugeliui procesų
mūsų organizme: padeda mažinti pavargimo
jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią
energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, raumenų
ir psichologinę funkciją, normalią kaulų ir dantų
būklę. Dalies žmonių magnio poreikis yra didesnis,
pavyzdžiui, žmonių, dirbančių sunkų protinį ir fizinį
darbą, sportininkų, paauglių, nėščių moterų, vyresnio amžiaus žmonių. Svarbu įvairi ir subalansuota
mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

„MAGNETRANS“ – JUDĖK LAISVAI!
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ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

14

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

FEROGLOBIN, FEROGLOBIN
PLUS
MAISTO PAPILDAI

„Feroglobin“ – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų
kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis),
hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „Feroglobin“ puikiai papildo mitybą nėštumo ir laktacijos
laikotarpiu, vaikystėje ir paauglystėje, sveikstant po
ligos ar operacijos.
„Feroglobin Plus“ ne tik papildo geležies atsargas,
bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai
B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis
ženšenis).

MÖLLER’S OMEGA-3, kapsulės
MAISTO PAPILDAI

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

iki

-50%

RŪPINAMĖS IR MAŽAIS, IR DIDELIAIS.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-30%

GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms
prekėms

CANTALIN MICRO, 64 tabletės
MAISTO PAPILDAS

OMEGA-3 1000 MG PLUS VITAMIN D3, E,

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-40%

610

17
29

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.

-20%

141739
99

„Cantalin Micro“ papildo kasdienę mitybą mikronizuotais flavonoidais diosminu ir hesperidinu. Kiekvienoje „Cantalin Micro“ tabletėje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų mišinio, susidedančio iš: 50 mg mikronizuoto hesperidino,
450 mg mikronizuoto diosmino. Diosminas ir hesperidinas – augalinės medžiagos, priklausančios bioflavonoidų grupei ir randamos daugiausia citrusiniuose vaisiuose. „Cantalin Micro“ sudėtyje esanti citrusinių vaisių bioflavonoidų frakcija yra mikronizuota (susmulkinta iki labai mažų dalelių), siekiant
pagerinti ir pagreitinti šių medžiagų įsisavinimą žmogaus organizme. Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 1–2 tabletes per parą. Tabletę užgerti stikline
vandens. Įspėjimai: neviršykite nustatytos rekomenduojamos dienos dozės.
Nevartokite, jei yra padidėjęs organizmo jautrumas bet kuriai iš produkto
sudedamųjų medžiagų.

PAKUOTĖJE – NET 32 DIENŲ KURSAS!

SENJORAMS

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

AMBIO CHOLESTEROL BALANCE
COMPLEX, 30 kapsulių

6 €
99

9 €
99

MAISTO PAPILDAS
• Monakolinas K iš raudonosiomis
mielėmis fermentuotų ryžių padeda
palaikyti normalią cholesterolio
koncentraciją kraujyje. Teigiamas poveikis
pasireiškia per parą suvartojant 10 mg
monakolino K iš raudonosiomis mielėmis
fermentuotų ryžių gaminių.
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AMBIO OMEGA-3 FORTE, 60 kapsulių

-30%

760€

11 €
69

-35%

MAISTO PAPILDAS
• Dokozaheksaeno rūgštis (DHR)
padeda palaikyti normalią smegenų
funkciją ir išsaugoti normalų
regėjimą. Teigiamas poveikis
pasireiškia per parą suvartojant 250
mg DHR.
• Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir
DHR padeda palaikyti normalią
širdies veiklą. Teigiamas poveikis
pasireiškia per parą suvartojant 250
mg EPR ir DHR.

• Tik 1 kapsulė per dieną po valgio,
užgeriant stikline vandens.

• Vitaminas E padeda apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

NEOASKOFENAS
200 mg/200 mg/40 mg tabletės N20

VIPROSAL B

®

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Vienoje tabletėje yra 200 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg paracetamolio ir 40 mg kofeino. Vaistas vartojamas silpno
ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių ir menstruacinio skausmo malšinimui. Vartoti per burną.
Didžiausia paros dozė — 4 tabletės. Negalima vaisto gerti dažniau kaip kas 6 valandas. Vaisto galima vartoti ne ilgiau
kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, esanti ar buvusi
virškinimo trakto opa ir (arba) kraujavimas iš virškinimo trakto, buvusi bronchų
astma, kurią sukėlė salicilatai ar kitokie nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo
uždegimo, pacientas jaunesnis negu 12 metų, trys paskutiniai nėštumo
mėnesiai, žindymas, ligos kurių metu yra padidėjęs kraujavimo pavojus, kraujo
krešėjimo sutrikimas, vartojama 15 mg ar didesnė metotreksato savaitės dozė,
sunkus širdies, kepenų, inkstų nepakankamumas, labai sunki didelio kraujo
spaudimo liga, kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, dirglumas, nerimas,
baimė, sujaudinimas ir kt. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su
gydytoju arba vaistininku, jeigu sergama podagra, bronchų astma,
kolagenozėmis ar kraujodaros sistemos ligomis, sustiprėjusi
skydliaukės veikla ar sergama cukriniu diabetu, yra virškinimo
trakto, inkstų, kepenų ar širdies funkcijos sutrikimų, yra buvusi
alergija kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo,
planuojama chirurginė operacija, pacientas jaunesnis kaip 16
metų ir serga virusinėmis ligomis, pacientas yra senyvas,
planuojama pastoti, atsiranda šlapimo pakitimų, pagelsta oda ar
akys, pasireiškia bendras silpnumas, yra nerimo sutrikimas,
nemiga. Sudėtyje esantis kofeinas gali sukelti drebulį, dažną
širdies plakimą, viduriavimą, susijaudinimą, stiprų širdies plakimą,
nemigą, galvos skausmą, raumenų trūkčiojimą ir šlapimo
išsiskyrimo padidėjimą. 2022.01.17

2

99

€

599€
7 €
99

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g
VIPROSAL B , tepalas, 75 g
®

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.
nuo
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.

5

99

€

IŠMINTINGAS SPRENDIMAS
NUO SKAUSMO!

SUKATŽOLIŲ TINKTŪRA VALENTIS,
geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

GUDOBELIŲ SKYSTASIS EKSTRAKTAS
VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas), 25 ml

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: sukatžolių tinktūra, 1 ml/ml. Indikacijos: tradicinis
augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas
nervinės įtampos simptomams malšinti. Taip pat šis
tradicinis augalinis vaistinis preparatas gali būti
vartojamas nervinės kilmės širdies negalavimų
simptomams palengvinti, pvz., smarkiam širdies plakimui,
jeigu gydytojas yra patvirtinęs, kad nėra sunkios
medicininės būklės. Vartojimo būdas ir dozavimas:
vartoti per burną. Preparatą prieš vartojimą reikia
suplakti. Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, reikia gerti 3–4
kartus per dieną prieš valgį po 30–50 lašų.
Kontraindikacijos: jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliajai
medžiagai, vaisto vartoti negalima. Negalima vartoti
nėštumo laikotarpiu. Specialūs įspėjimai: vaistinio
preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei
18 m. asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip 4
savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar
kvaliﬁkuotu sveikatos priežiūros specialistu. Vaisto
sudėtyje yra nuo 64 iki 70 % (V/V) etanolio.

TRADICINIS AUGALINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 1 ml/ml.
Indikacijos: tradicinis augalinis vaistas, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijų
gerinimui. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas,
kurio indikacijos pagristos tik ilgalaikiu vartojimu.
Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną.
Jeigu gydytojas nepaskyrė kitaip, suaugusiems
žmonėms reikia gerti praskiedus vandeniu po 20–30
lašų 3–4 kartus per dieną. Kontraindikacijos: alergija
erškėtinių šeimos augalams. Specialus įspėjimai:
vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti
jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant
šį vaistą ilgiau kaip 4savaites simptomai išlieka,
būtinapasitarti su gydytoju ar kvaliﬁkuotu sveikatos
priežiūros specialistu. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau
kaip 55 % (V/V) etanolio. Reklaminio teksto
parengimo data: 2018-08-21.

089€

NERVINĖS KILMĖS ŠIRDIES NEGALAVIMŲ
SIMPTOMAMS MALŠINTI.

130€

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ
FUNKCIJŲ GERINIMUI

PRODUKTAI
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AMBIO SĄNARIAMS
SU CIBERŽOLE,

-40%

998€

30 tablečių

5

99

€

12

49
€

500 mg, 30 kapsulių

-40%

7

49

€

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

AMBIO OBUOLIŲ
SIDRAS,

998€

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Sudėtyje yra obuolių sidro, greipfrutų, Kajeno paprikų.

989€

5 93

€

60 tablečių

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

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

AMBIO KRILIŲ
ALIEJUS,

AMBIO KALIS IR
MAGNIS,

-40%

-40%

5 99

€

AMBIO AUGALINIS
KOMPLEKSAS
VYRIŠKUMUI,

17

99
€

-45%

9 89

€

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

AMBIO
GLUCOBALANCE
COMPLEX,

30 kapsulių

599€

-40%

3 59

€

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.
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AMBIO
CORDYCEPS,

14

98
€

100 tablečių

-40%

8

99

€

AMBIO
LIPOSOMINIS
VITAMINAS C SU
KVERCETIN,

15

12

98
€

-40%

7 79

€

100 tablečių

MAISTO PAPILDAS
• Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Magnis ir cinkas padeda palaikyti
normalią kaulų būklę.
• Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą.
• Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą bei normalią kaulų būklę.

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

99
€

AMBIO KALCIS,
MAGNIS, CINKAS,

-30%

11

19

€

AMBIO NAKVIŠŲ
ALIEJUS, 1000 mg,

18

69
€

-40%

11 21

€

100 kapsulių

30 kietųjų kapsulių

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

AMBIO
CRANBERRY
COMPLEX,
30 kapsulių

8

98
€

-40%

5

39

€

MAISTO PAPILDAS
• Stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) uogų ekstrakto, vaistinių
šalavijų (Salvia officinalis) ekstrakto ir vitamino C kompleksas. Inovatyvi produkto
gamybos technologija užtikrina tikslų aktyviųjų medžiagų kiekį ir kokybę.
• Stambiauogių spanguolių ekstraktui būdinga didelė proantocianidinų koncentracija.
• „Ursolia®“, pagaminta iš vaistinių šalavijų ekstrakto, turi didelę ursolinės rūgšties
koncentraciją. Medžiaga išgauta, naudojant antžemines vaistinių šalavijų dalis.
• Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, padeda mažinti
pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

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

AMBIO HYDROLIT
COMPLEX,
10 pakelių

8

98
€

-35%

5 84

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

€

GERAI SVEIKATAI
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NUO SKAUSMO IR
KARŠČIAVIMO

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

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 €

VOLTAREN AKTIGO

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

nuo

199

NUO ALERGIJOS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems pacientams ir
vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti
daugiau kaip 3 kapsulių per parą); „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams
gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima;
„Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 600 mg, vartojant per kelis kartus).
10–12 m. vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau
nei 4 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg, vartojant per kelis kartus). Dozavimas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei būtina,
rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (1200 mg) per
24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas,
ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir
kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam
nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu,
bronchų astma. Teksto parengimo data 2021-08-10.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

LORATADINE ACTAVIS 10 mg,

10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

3

99

BURNOS ERTMĖS IR
RYKLĖS UŽDEGIMO
GYDYMUI

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

140 mg vaistinis pleistras, 5 vnt.
Diklofenako natrio druska.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos. Trumpalaikis (ne ilgiau kaip 7 d.) vietinis simptominis ūminių patempimų, audinių
įtrūkimų, sumušimų, atsirandančių dėl rankų ir kojų traumų (pvz., sporto traumų), gydymas.
Vartojimas. Suaugusiesiems ir paaugliams nuo 16 m.: priklijuoti 1 vaistinį pleistrą ant
skausmingos vietos 2 k. per parą, ryte ir vakare. Negalima vartoti daugiau kaip 2 pleistrų per parą.
Kontraindikacijos. Alergija diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitiems vaistams nuo
skausmo, uždegimo arba karščiavimo, aktyvi skrandžio ar žarnyno opa, paskutinis nėštumo trimestras,
vaikai ir paaugliai, jaunesni nei 16 m., buvęs astmos priepuolis, dilgėlinė arba nosies gleivinės
sudirginimas ir tinimas, pavartojus acetilsalicilo rūgšties ar kitų vaistų nuo skausmo ir uždegimo.
Negalima pleistro klijuoti ant pažeistos odos. Specialūs įspėjimai. Pastebėjus odos išbėrimą,
reikia nedelsiant nuimti pleistrą. Šalutinį poveikį galima sumažinti, vartojant mažiausią veiksmingą
dozę trumpiausią laiką. Pleistras neturi būti klijuojamas ar kitaip kontaktuoti su akimis ar gleivinėmis,
atsargiai naudoti senyviems pacientams dėl didesnės šalutinio poveikio tikimybės. Nenaudokite
šio pleistro ir kitų vaistų su diklofenaku tuo pačiu metu. Pasitarkite su gydytoju, jeigu sergate ar
anksčiau sirgote bronchine astma arba alergija, kenčiate nuo inkstų, širdies ar kepenų sutrikimų,
anksčiau esate kentę nuo skrandžio ar žarnyno opos, žarnyno uždegimo arba turite padidėjusį
polinkį kraujavimui. Po pleistro nuklijavimo, venkite gydytos vietos kontakto su saulės ar soliariumo
spinduliais. Teksto parengimo data 2020 m. rugpjūčio 14 d. NP-LT-VOLT-20-00003

1199
NUO SKAUSMO
IR KARŠČIAVIMO
APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 199 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 349 €
APAP, 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių 549 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

nuo

199

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.

TRACHISAN, 20 kietųjų pastilių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

4

49

Veikliosios medžiagos ir stiprumas. Veikliosios medžiagos yra
tirotricinas, lidokaino hidrochloridas, chlorheksidino digliukonatas.
Vienoje pastilėje yra: 0,5mg tirotricino, 1mg lidokaino hidrochlorido, 1 mg chlorheksidino digliukonato. Terapinės indikacijos.
Burnos ertmės ir ryklės uždegimo (stomatito, gingivito, parodontito, glosito, tonzilito ir faringito) gydymas. Infekcijų prieš burnos ir
gerklės chirurgines operacijas ir po jų (danties ekstrakcija, dantenų
chirurginis gydymas, tonzilių šalinimas) profilaktika. Dozavimas ir
vartojimo būdas. Suaugusiesiems skiriama čiulpti po vieną pastilę kas 2 valandos, bet ne daugiau kaip 8 kartus per parą. Vaikams
vyresniems nei 6 m. - po vieną pastilę ne daugiau kaip 6 kartus per
parą. Vartojant vaistą reguliariai, per keletą dienų ligos požymiai
nurimsta. Norint, kad gydymas būtų išties sėkmingas, Trachisan
kietąsias pastiles reikėtų vartoti dar 2-3 dienas, kol išnyks ligos
simptomai. Tačiau jei savijauta nepagerėjo per 5 dienas, reikia
kreiptis į gydytoją. Trachisan nereikėtų vartoti be pertraukos ilgiau
nei 2 savaites. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Burnos gleivinės epitelio
lupimasis be kraujavimo (padidėjęs gleivinės epitelio lupimasis, išopėjimas), didelės, šviežios opos burnoje ir ryklėje. Reklamos teksto
parengimo data: 2022.02.14. PM-LT-2022-2-355.

TRAUMEEL S, 50 tablečių

NICORETTE

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (15 mg/16 h; 25 mg/16 h) transderminis
pleistras, 7 transderminiai pleistrai 1999 €
Nicorette freshfruit 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 999 €
Nicorette freshmint 2 mg (4 mg) vaistinė kramtomoji guma, 30 vienetų 999 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI.

nuo

999

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje gumoje yra 2 mg (4 mg) nikotino (rezinato pavidalu); viename pleistre yra
15,75 mg (23,62 mg; 39,37 mg) nikotino. Indikacijos: priklausomybei nuo tabako gydyti, lengvinant nutraukimo simptomus, kad būtų lengviau laikinai susilaikyti nuo rūkymo, o apsisprendus ‑ mesti rūkyti. Vartojimo būdas ir dozavimas:
paprastai pakanka kramtyti 8–12 tam tikro stiprumo vaistinių kramtomųjų gumų per dieną. Pleistrą reikia priklijuoti ant
odos ryte, o vakare jį nuimti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas nikotinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Gumos negalima kramtyti vaikams iki 12 metų. Specialūs įspėjimai: prieš vartodami nicorette, pasitarkite su gydytoju, jeigu
turėjote širdies infarktą, insultą, sergate nestabilia arba progresuojančia krūtinės angina, sunkiomis širdies aritmijomis, yra
nekontroliuojama hipertenzija. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, pradėję naudoti nikotino pakeičiamąją terapiją, turi
atidžiau sekti savo cukraus kiekį kraujyje. Galima rizika ir laukiama gydymo nauda turi būti apsvarstyta gydytojo, jeigu pacientai serga inkstų ir kepenų nepakankamumu, feochromocitoma ir nekontroliuojama hipertiroze, virškinimo trakto ligomis.
Jeigu sergate žvyneline, lėtiniu dermatitu ar dilgėline, neklijuokite nicorette pleistro ant pažeistos odos. Norint išvengti
nudegimų rizikos, pleistrą reikia nuimti prieš atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Kramtomoji guma gali
prilipti prie dantų protezo ir jį sugadinti. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra butilhidroksitolueno, kuris gali sukelti vietinių odos
reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę. Kramtomųjų gumų sudėtyje yra ksilitolio, kuris gali laisvinti
vidurius. Reklamos teksto peržiūros data: 2022 01 25. LT-NI-2000003.

AUSIMS

HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Arnica montana D2 15 mg, Calendula officinalis D2 15 mg, Hamamelis virginiana D2 15 mg, Achillea millefolium D3 15 mg, Atropa belladonna D4 75 mg, Aconitum napellus D3 30 mg,
Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30 mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Chamomilla recutita D3 24 mg, Symphytum
officinale D8 24 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Echinacea angustifolia D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg,
Hypericum perforatum D2 3 mg.

483

Terapinės indikacijos. Bukų traumų (pvz., raiščių patempimo, sumušimo, panirimo, mėlynių),
kaulų ir sąnarių degeneracijos simptomų gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms, 12 m. ir vyresniems paaugliams: paprastai reikia vartoti po 1 tabl. 3 k. per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Traumeel S
tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 m., nebuvo nustatytas. Duomenų nėra. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., kalninei
arnikai (Arnica montana), vaistinei ramunei (Chamomilla recutita), paprastajai kraujažolei (Achillea
millefolium), kitiems astrinių (graižažiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Apskritai ežiuolių (Echinacea) negalima vartoti žmonėms, sergantiems progresuojančiomis
sisteminėmis ligomis, pvz., tuberkulioze, leukemija ar į ją panašiomis ligomis, su uždegimu
susijusia jungiamojo audinio liga (kolagenine liga), autoimuninėmis ligomis, išsėtine skleroze, AIDS, ŽIV infekcijos sukelta liga arba kitokiomis lėtinėmis virusinėmis ligomis. 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. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-12.

BUKŲ TRAUMŲ (PVZ., RAIŠČIŲ PATEMPIMO, SUMUŠIMO, PANIRIMO,
MĖLYNIŲ), KAULŲ IR SĄNARIŲ DEGENERACIJOS SIMPTOMŲ GYDYMAS.

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

599

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

AKIMS

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

SAUSOMS,
SUDIRGUSIOMS IR
PAVARGUSIOMS AKIMS
BEPANTHEN® EYE
MEDICINOS PRIEMONĖS

VISIONACE 30 tablečių 1909 1336 €
VISIONACE PLUS
28 tabletės / 28 kapsulės 2789 1952 €
MAISTO PAPILDAI

VISIONACE – subalansuotas liuteino, mėlynių ekstrakto, antioksidantų
kompleksas. Sudėtyje esančios medžiagos padeda išsaugoti normalų
regėjimą (cinkas, vitaminai A, B2), o antioksidantai – manganas, selenas
palaiko ląstelių apsaugą nuo oksidacinės pažaidos. VISIONACE tinka
daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterių ar TV ekranų,dirbantiems
akims reiklų darbą, dažnai jaučiantiems akių nuovargį, vyresnio amžiaus
žmonėms, dėvintiems kontaktinius lęšius.
VISIONACE PLUS sudėtis praturtinta omega-3 rūgštimis ir 12 mg liuteino.

-30%

VISIONACE – REGĖJIMO JĖGA!

-10%

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 talpyklės skirtos vienkartiniam vartojimui. Pirmą kartą atidarius 10 ml akių lašų buteliuką galima vartoti
ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite
pilną Bepanthen® Eye vartojimo instrukciją.
Reklamos teksto parengimo data: 2022.02 CH-20220217-63.

PAŠALINKITE SAUSŲ AKIŲ SIMPTOMUS IŠ KARTO!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

AKIMS

AKINIAI SKAITYMUI

FORTE MĖLYNIŲ
TABLETĖS SU CINKU 80

-30%

47

96
09

tablečių

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU

Rekomenduojama vartoti, kai akys pavargsta
dirbant kompiuteriu, vairuojant, daug skaitant,
nešiojant kontaktinius lęšius.

-25%

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

Dvi tokios pačios
pakuotės už
vienos kainą!

1 +1

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

ACONITUM
MAISTO PAPILDAI
AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS
*Akcija taikoma oranžiniu-žaliu skirtuku pažymėtoms prekėms

VYRAMS

INKSTAMS IR ŠLAPIMO
TAKAMS

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS,

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

-25%

7 10

79
39

„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).

-30%

1522

-50%

4007

60
29

PERMEN MAX, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

„Permen® Max“ yra augalinių medžiagų derinys, papildytas L-argininu. Kininiai ženšeniai padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją.

VIRŠKINIMUI

PIGU

0

23

AKTYVINTA
ANGLIS

10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

1-oje tabletėje yra 250 g aktyvuotos anglies.

99

VITADAY ACAI UOGOS SU CHROMU,

30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

MAGNIS IŠ NEGYVOSIOS JŪROS –
„BIOFARMACIJA“
bioMAGNESIUM 300mg,
30 pakelių 1089 599 € -45 %
BIOMG DEAD SEA,
7 paketėliai 519 363 € -30 %
MAISTO PAPILDAI

-30%

iki
EMILI ARBATOS VIRŠKINIMUI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-45%

Unikalūs maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti.
Sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių, dažiklių. Magnis
išgaunamas iš Negyvosios jūros. Magnis reikalingas normaliai
nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti, padeda
mažinti pavargimo jausmą, palaikyti normalią energijos
apykaitą. Užtenka 1 pakelio per dieną.
„bioMagnesium 300mg“ – grynas magnio citratas.
„bioMg DEAD SEA“ – viename pakelyje net 400 mg magnio,
papildyto vitaminais B6 ir B12. Pagaminta Izraelyje.

PRITRŪKO ENERGIJOS? NEPRITRŪK MAGNIO!

Jamieson Multi Complete moterims,
90 kapsulių
Maisto papildas

• Sukurtas moterims nuo 50 metų
• Kruopščiai parinktas derinys iš 27 svarbių komponentų – vitaminų,
mineralų ir kitų veikliųjų medžiagų.

-40%

111969
49

Pagaminta klevų šalyje
JAMIESON BIOTIN 5000 µg,
60 tablečių
Maisto papildas

• Biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.
• Biotinas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.

-30%

131829
99

Pagaminta klevų šalyje
JAMIESON COLLAGEN
60 tablečių
Maisto papildas

• Per 28 dienas sumažėja raukšlių ir smulkių raukšlelių.
• Kovoja su senėjimo požymiais, gerina odos išvaizdą ir elastingumą.

-40%

111839

99

Pagaminta klevų šalyje
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GERAI SAVIJAUTAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

AMBIO TIRPIOSIOS TABLETĖS
Ambio Kalcis (tirpiosios tabletės) 20 tablečių 299 209 €
Ambio Kompleksas peršalus (tirpiosios tabletės) 20 tablečių 599 419 €
Ambio Magnis (tirpiosios tabletės) 20 tablečių 359 251 €
Ambio Multivitaminai (tirposios tabletės) 20 tablečių 299 209 €
Ambio Vitaminas C (tirposios tabletės) 20 tablečių 399 279 €
Ambio Multivitaminai su ženšeniu (tirposios tabletės) 20 tablečių 349 244 €

-30%

MAISTO PAPILDAI

-40%

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

MOTERIMS

ACTAVIT
MAISTO PAPILDAI

-30%

7 11

97
39

ISEREN 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių
izoflavonų.
Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

Dvi tokios pačios
pakuotės už
vienos kainą!

1 +1

„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.

GERAI SAVIJAUTAI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

LIVOL
MAISTO PAPILDAI

iki

-25%

-30%

Skandinaviški Livol maisto papildai – tai vienas kitą papildantys produktai, kurie sudaro puikiai suderintą sistemą padedančią palaikyti gerą savijautą. Tai pirma aiški ir paprasta maisto papildų sistema,
kuria naudojantis nereikia sukti galvos kaip pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais. Produktai sukurti
remiantis holistiniu požiūriu į Jūsų organizmo sveikatą, todėl maksimaliai veiksmingi.

LIVOL - VITAMINŲ SISTEMOS GERIAUSIAM EFEKTUI!

-40%

3896

-40%

2393

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
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FITOLIZIN valgomoji pasta 100 g
MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: 1 arbatinį šaukštelį valgomosios pastos ištirpinti ½ stiklinės šilto, pasaldinto
vandens. Gerti 3-4 kartus per dieną po valgio.

FOMAN® UP SHOTS 14 x 25 ml 3399 2549 €
MAISTO PAPILDAS

VITADAY MULTIVITAMINŲ KOMPLEKSAS,

49

98

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

VITADAY MELISOS EKSTRAKTAS, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

ŠLAPIMO TAKŲ
SISTEMAI

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 1069 802 €
MAISTO PAPILDAS

-25%

„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.

RAUMENIMS,
SĄNARIAMS IR
ODAI

URINAL
MAISTO PAPILDAI

-30%
DRĖKINAMIEJI AKIŲ
LAŠAI

-25%

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

STARAZOLIN

STARAZOLIN COMPLETE, 10ml 1149 919 €
STARAZOLIN HYDROBALANCE, 5ml, 2vnt. 1049 839 €
MEDICINOS PRIEMONĖS

DR.THEISS PREPARATAI
NAUJIENA!

„Urinal“ – šlapimo takų sistemai. Unikalus spanguolių ekstrakto, paprastųjų rykštenių ir vitamino D
derinys.
„Urinal Akut“ – didelės koncentracijos spanguolių ekstrakto „ExoCyan®“, paprastųjų rykštenių ekstrakto
ir vitamino D derinys.
„Urinal sirupas“ – tinka vaikams nuo 1 metų.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

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.
NAUJIENA. DR. THEISS ŠILDOMASIS PLEISTRAS. Šildo
ir malšina skausmą kryžkaulio ir juosmens, reumatinį,
raumenų, sąnarių, neuralgiją.

DR.THEISS KAULAŽOLIŲ PREPARATAI –
SENOLIŲ IŠMINTIS!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms
prekėms

-20%

„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
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GROŽIUI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

URIAGE

-30%

DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA
URIAGE BARIESUN priemonės apsaugo nuo žalingų UVA,
UVB spindulių, lengvai įsigeria į odą, drėkina ir neleidžia jai
išsausėti. Galite pasirinkti kremą arba purškiamąją priemonę
pagal amžių arba odos tipą.

BIODERMA

-40%
iki

MICELINIAI VANDENYS
1995 m. Įmonės "Bioderma" sukurti miceliniai vandenys
pakeitė požiūrį į odos ir makiažo valymą. Laboratorija
"Bioderma" sukūrė micelinius vandenis, pritaikytus
kiekvienos odos poreikiams: jautriai odai, linkusiai į
raudonį, mišriai, riebiai ir išsausėjusiai odai.

URIAGE BABY – specialiai
kūdikiams ir vaikams sukurtos
odos priežiūros priemonės.
Kasdienei gležnos vaikų odos
priežiūrai ir esant odos problemų.
Švelnios, lengvos tekstūros,
puikiai susigeria.

BIOLOGIJOS MOKSLAS
DERMATOLOGIJAI

-30%

LA ROCHE-POSAY
ANTHELIOS

iki

-25%

SVR XERIAL

SURAGĖJUSIAI ODAI, KOJOMS
Sausai, šiurkščiai, pleiskanojančiai ir suragėjusiai kojų,
alkūnių, nagų bei kūno odai.

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

Veikliosios medžiagos:

 Patentuota PURE UREA technologija – stiprus

keratolitinis poveikis

 Taukmedžio sviestas – drėkinamasis poveikis
 Alantoinas – raminamasis poveikis

GERESNIS GYVENIMAS
JAUTRIAI ODAI.

VICHY
KOSMETIKOS PRIEMONĖS

-25%

-30%

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

dezodorantai
* Akcijos taikomos geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Soleil

GROŽIUI

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

NEW NORDIC

-40%

MAISTO PAPILDAI

Organizmui valyti – „BodyDrain“. Sudėtyje esantis artišokų
ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą ir žarnyno būklę, valyti organizmą.
Kalorijų apykaitai – „Chili Burn“. Sudėtyje esantis chromas padeda palaikyti normalią
maistinių makromedžiagų apykaitą. Riebalų deginimui – „Fat Burner“. Jo sudėtyje
esantis cholinas padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą ir kepenų veiklą, o
paragvajiniai bugieniai (Yerba mate) padeda palaikyti normalų kūno svorį. Taip pat
svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

BIOODA, 28 pakeliai
SELENE bioactive selen, 28 pakeliai
HYAMAX 500mg, 28 pakeliai
BIOODA

25

-30%

MAISTO PAPILDAI

SELENE
HYAMAX

2750€
867€
2316€

3929€
1239€
3309€

Maisto papildai milteliais, kurių sudėtyje tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų
medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje. „bioODA“ – odai reikalingi elementai geriamųjų miltelių sudėtyje.
1 paketėlyje: kolagenas, hialurono rūgštis, natūralios kilmės vitaminas C, Negyvosios jūros mineralas magnis
ir cinkas. „SELENE bioactive selen“ - bioaktyvus selenas (net 300 μg) su mielėmis. Selenas padeda palaikyti
normalią skydliaukės, imuninės sistemos veiklą, plaukų ir nagų būklę, spermatogenozę, apsaugo ląsteles
nuo oksidacinės pažaidos. „hyaMAX
500mg“ – 1 pakelyje net 500 mg
hialurono rūgšties! Padeda papildyti
organizmo atsargas dideliu kiekiu
hialurono rūgšties. Rusvųjų jūrų dumblių
ekstraktai padeda drėkinti ir palaikyti
normalią odos būklę, regeneruoti odos
ląsteles, pagerinti odos elastingumą ir
jos struktūrą.
IŠPUOSELĖTAI ODAI, NAGAMS
IR PLAUKAMS!

-30%

INSIGHT

iki

SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS
INSIGHT produktuose naudojamos pagrindinės veikliosios
sudedamosios medžiagos yra atkeliavusios iš ekologiškų
sertiﬁkuotų ūkių. Šie ekstraktai
sąveikauja su natūralios kilmės aliejų
ir sviestų kompleksais, kurie ypač
lygina ir maitina plaukus.
Pasirinkdami ekologiškas medžiagas,
pasirenkate saugoti savo gerą
savijautą, saugoti darbininkų, kurie
dalyvauja gamyboje, sveikatą ir
saugoti mūsų planetą.

3+3 pakeliai
MAISTO PAPILDAI

GAMTA – MŪSŲ
ĮKVĖPIMO ŠALTINIS.

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

1+1
20 MILLIARDS
HYDRO FORTE

829€
459€

„20 MILLIARDS“ - net 20 mlrd. kolonijas sudarančių vienetų gyvybingųjų bakterijų +
tirpios skaidulos su cinko mineralu! Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą.
„HYDRO FORTE“ - elektrolitų tirpalas skirtas
papildyti mitybą mineralinėmis
medžiagomis ir gyvybingomis bakterijomis,
kai organizmas praranda skysčių. Sudėtyje –
gliukozė, natris, kalis, magnis ir gyvybingos
bakterijos Lactobacillus acidophilus. Tinka
vaikams nuo 2 metų, nėščiosioms ir
maitinančioms. Produktų sudėtyse – tik
aktyviosios medžiagos: be konservantų,
be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar
saldiklių. Pagaminta Izraelyje.

INSIGHT ekologiško tvarumo
projektas apima ne tik formules, bet
ir pakuotes - visiems
INSIGHT linijos buteliukams ir
indeliams pasirinkome naudoti tik
jau panaudotą 100% perdirbtą PET.

ALPECIN ir PLANTUR

20 MILLIARDS, 7 pakeliai
HYDRO FORTE milteliai,

ATSTATYK MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
PUSIAUSVYRĄ ORGANIZME!

-30%

„ALPECIN“ šampūnai skatina plaukų augimą ties plaukų šaknimis,
gali padėti apsaugoti nuo paveldimo plikimo. Kofeinas saugo
plaukų šaknis nuo neigiamo testosterono poveikio ir suteikia joms augti būtinos energijos.
Kasdien trenkant galvą šampūnu „ALPECIN“ plaukų šaknys iškart gauna aktyvinančios
medžiagos.
„PLANTUR 39“ šampūnuose esantis ﬁtokofeino kompleksas saugo plauko šaknis nuo hormonų
sukelto nuovargio. Stiprėja plaukų šaknys, mažėja plaukų slinkimas „PLANTUR 21“- skirtas
jaunoms moterims. Kofeinas stimuliuoja plaukų šaknis, išlaiko
plaukus gyvibingus ir jie auga ilgesni.

ABC TEA TREE OIL

„Australian Bodycare“ produktų pagrindą sudaro
grynas Australijos arbatmedžių (Melaleuca
alternifolia) aliejus „Tea Tree Oil“. Arbatmedžių
aliejus išsiskiria plačia atkuriamųjų savybių gama,
padeda išlaikyti higieninę odos švarą ir natūralią pH
pusiausvyrą. Arbatmedžių aliejaus valomosios
ypatybės padeda odai natūraliai valytis ir atsinaujinti,
todėl puikiai tinka veido ir galvos odos priežiūrai,
plaukų grožiui puoselėti. „Australian Bodycare“
švelnus veido prausiklis ir veido tonikas apsaugo
nuo odos nešvarumų ir veiksmingai juos valo. Veido
kremas lengvai įsigeria, oda tampa švelni bei
sudrėkinta. „Australian Bodycare” pieštukas tinka
spuogams, vabzdžių įgėlimams ir smulkiems
nubrozdinimams. Šampūnas saugo nuo pleiskanų
susidarymo, plaukų riebalavimosi. „Australian
Bodycare“ kūno prausiklis veiksmingai pašalina
nepageidaujamus nešvarumus nuo odos jos
nesausindamas, o naudojant losjoną su arbatmedžių
aliejumi oda tampa elastinga, sveika, mažėja guzelių
ir įaugusių plaukelių rizika. Arbatmedžių aliejus –
puikus pagalbininkas buityje valant paviršius,
naikinant nemalonius kvapus. Arbatmedžių aliejų
rekomenduojama garinti namuose, jei norite
atgaivinti patalpų orą.
„TEA TREE OIL“ – SUKURTAS GAMTOS!

* Akcijos taikomos geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-25%

iki

-30%

Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

HIGIENAI, BURNOS HIGIENAI

GENTLE DAY®

JORDAN

-25%

Visi esame skirtingi. Turime unikalius dantis, naudojame unikalią jų valymo techniką, renkamės dantų
šepetėlius pagal savo individualius poreikius. „Jordan“ burnos higienos priemonės sukurtos siekiant
užtikrinti maksimalų dantų priežiūros rezultatą. Platus asortimentas apima dantų šepetėlius, tarpdančių
siūlus bei šepetėlius, dantų pastą suaugusiems ir vaikams.

JORDAN RŪPINASI ŠYPSENOMIS NUO 1927-ŲJŲ!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

NUO GRYBELIO

HIGIENOS PRIEMONĖS

Perkant pakuotę
Gentle Day –
drėgnos servetėlės
Bamboo DOVANŲ!

1 +1

NUO NAGŲ GRYBELIO

NAILNER

Įrodytas veiksmingumas:
• gydo nagų grybelį;
• su orui laidžiu nagų laku;
• paslepia negražias dėmes ar pažeidimus, atsiradusius nagus pažeidus infekcijai.
Nailner teptukas nagų grybeliui gydyti 2in1 5ml, Nailner pieštukas nagų grybeliui
gydyti 2in1 4ml – greitai matomiems rezultatams. Ši priemonė ne tik gydo nagų grybelį,
bet ir greičiau pašviesina infekcijos pažeistą nagą. Papildoma šviesinamoji medžiaga leidžia
nagui atgauti dailesnę išvaizdą vos per 7 dienas. Kaip veikia „Nailner“? Priemonės „Nailner“ efektyviai gydo ir užkerta kelią grybelinei nagų infekcijai. Unikali pernešimo sistema
leidžia komponentams visiškai prisotinti nagą ir kovoti su grybeliu iš pagrindų – priemonė
pakeičia nago aplinką, kuri tampa nebepalanki grybeliui. Apsaugo naujai ataugusį nagą
nuo infekcijos. Medicinos priemonė „Nailner Treat & Colour“ specialiai sukurta nagų
grybelio pažeistiems nagams. Teptukas „Nailner“, Nailner pieštukas nagų grybeliui
gydyti 2in1 4ml gydo ir užkerta kelią grybelinei nagų infekcijai. Jis trejopai kovoja su
grybeline nagų infekcija:
• prasiskverbia į nagą: ypatingos sudedamosios dalys įsigeria į nagą ir kovoja su grybeliu;
• šalina infekciją: „Nailner“ sumažina nago pH lygį, plotas aplink grybelio pažeistą vietą
atsikuria ir grybelis sunaikinamas;
• užkerta kelią naujoms infekcijoms: profilaktiškai tepamas kasdien, „Nailner“ apsaugo
naujai išaugusį nagą nuo infekcijos.
Orui laidus nagų lakas „Nailner“ paslepia negražius pažeidimus, nudažydamas nagą
patrauklia natūralia spalva, todėl tai yra idealus sprendimas avint atvirus batus. Orui laidus
nagų lakas gali būti naudojamas ir užkrėstiems, ir sveikiems nagams lakuoti.

MYCOSAN
MEDICINOS PRIEMONĖS

„Mycosan“ skirtas nagų ir pėdų grybelinėms infekcijoms gydyti ir apsaugoti nuo jų. „Mycosan“ serumas gydo ir užkerta kelią rankų ir kojų
nagų grybeliui. Serumas prasiskverbia į nagą ir pagerina jo struktūrą,
todėl nagas atauga sveikas. Pažeistoje vietoje „Mycosan“ sukuria apsauginį barjerą ir infekcija nebegali plisti į kitus nagus. Labai svarbu gydymą pradėti vos pastebėjus pirmuosius ligos simptomus. Labai svarbu
griežtai laikytis produkto naudojimo instrukcijos. „Mycosan“ pėdų gelis
nuo grybelių skirtas „atleto pėdai“ gydyti. „Atleto pėda“ yra grybelių
sukelta pėdos odos infekcija, kurią reikia gydyti, kad ji neišplistų. Gaivinamasis ir vandeniui nelaidus pėdų purškiklis „Mycosan Protect“ 12
val. apgaubia pėdą apsaugine plėvele, kuri saugo pėdas nuo grėsmės
susirgti grybeline pėdų odos infekcija.

-20%

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

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

-25%

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

AMEDIPLUS

-40%

AMEDIPLUS

Pleistrai pūslėms, 2 x 6 cm, N5 449 269 €
Pleistrai pūslėms, 6,9 x 4,4 cm, N5 479 287 €
MEDICINOS PREKĖS

Pirkdami NORFOS vaistinėje Jūs gausite čekį, kuriuo galėsite
apmokėti net iki 50 % sumos už šį produktą:

-50%
TEPE SUPREME, 4 vnt. 1179 590 €
TEPE SUPREME SOFT, 1 vnt. 399 200 €
BURNOS HIGIENOS PREKĖS

Unikalus dantų šepetėlis su dviejų dydžių šereliais. Ilgesni šereliai geriau pasiekia tarp dantų esančius nešvarumus, o trumpesni efektyviai bei
švelniai nuvalo likusį danties plotą. Tinka nešiojantiems kabes.

iki

-35%

Pleistrai rinkinys šeimai, 20 vnt. 445 289 € -35 %
Pleistras apvalus atsparus vandeniui 2,5cm, 10 vnt. 119 089 € -25 %
Pleistras atsparus vandeniui 7x2cm, 10 vnt. 139 097 € -30 %
Pleistras skaidrus atsparus vandeniui 7x2cm, 10 vnt. 169 118 € -30 %
Pleistras tamprus 7x2cm, 10 vnt. 159 111 € -30 %
Pleistras vaikiškas 6x2cm, 10 vnt. 229 149 € -35 %
MEDICINOS PREKĖS
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ODAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis.

NUO VABZDŽIŲ
ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

499

„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.

MOUSTICARE
Apyrankė nuo uodų, erkių, mašalų, 1 vnt.
Purškalas nuo uodų, erkių, mašalų, 50 ml
FAMILY purškalas nuo uodų, erkių, mašalų, 125 ml
INFESTED purškalas nuo uodų, erkių, mašalų, 75 ml

Nugalėkite uodus ir erkes su „MoustiCare“ iš Prancūzijos! Tinka visai šeimai: vaikams,
nėščioms moterims, suaugusiesiems. Paveikia įvairių rūšių mašalus: uodus, erkes,
blusas, muses, Egipto, Azijos tigrinius ir paprastuosius uodus. Efektyvūs: veikliųjų
medžiagų poveikis patvirtintas Europos Sąjungos direktyva 98/8/EB. Saugūs: sudėtyje 100 % augalinės veikliosios medžiagos. „MoustiCare“ naudokite saugiai. Prieš
naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

-20%

„MOUSTICARE“ GALI PAKEISTI CHEMINIUS REPELENTUS!

DERMA FORTE

DERMA FORTE niežulį slopinantis kremas,
50 ml 1199 959 €
DERMA FORTE KARPOMS NE priemonė
karpų gydymui, 2 ml 1379 1103 €
MEDICINOS PRIEMONĖS

-20%

Medicinos priemonė Derma Forte kremas 50 ml skirtas itin
sausai, sudirgusiai ir niežtinčiai odai. Sudėtyje esantys komponentai atkuria pažeistų vietų apsauginį odos barjerą, pritraukia
ir sulaiko vandenį odoje bei neleidžia drėgmei išgaruoti. Tinka
kūdikiams, vaikams, suaugusiems. Be kortizono ir kitų hormonų. Pagaminta Šveicarijoje.
Priemonė „Derma Forte Karpoms Ne“ skirta gydyti paprastosioms rankų ir kojų karpoms. Pakanka naudoti tik 1 kartą per
savaitę. Užtepimas neskausmingas, todėl priemonę galima
naudoti vaikams nuo 4 metų. Efektyvi priemonė gilioms delnų
karpoms bei įsisenėjusioms karpoms gydyti. Tepkite priemonę
itin atsargiai. Skystis yra ėsdinamasis. Ypač lengvas būdas pamiršti karpas su „Derma Forte Karpoms Ne“!

NIEŽULIUI MALŠINTI

-30%

2233
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VITADAY VITAMINAI A IR E,

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

ODOS PRIEŽIŪRAI IR
APSAUGAI

FENISTIL 1 mg/g gelis, 30 g
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

599

Dimetindeno maleatas. Indikacijos. Niežulio,
susijusio su odos išbėrimu, dilgėline, vabzdžių
įkandimu arba saulės ar kitokių priežasčių sukeltu
paviršiniu odos nudegimu, trumpalaikis malšinimas.
Vartojimas. Pažeistą odos plotą tepti 2-4 k./dieną.
Kontraindikacijos. Alergija dimetindeno maleatui
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs
įspėjimai. Jei niežulys labai sunkus arba oda labai
pažeista, jei simptomai per 7 d. nepalengvėja, būtina
kreiptis į gydytoją. Jei geliu tepamas didelis odos
plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. Kūdikiams ir
vaikams iki 2 m. didelio odos ploto, ypač apimto
uždegimo arba pažeisto, geliu tepti draudžiama.
Nevartoti ant gleivinės. Sudėtyje yra propilenglikolio ir
benzalkonio chlorido. Teksto parengimo data 2020 m.
rugsėjo 2 d. NP-LT-FENI-20-00001

SUDOCREM® MULTI-EXPERT, 60g, 125 g, 250 g
MEDICINOS PRIEMONĖ

Dvi tokios pačios
pakuotės už
vienos kainą!

1 +1

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

Pasiūlymai galioja 2022 05 01 – 2022 05 31.
Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse
galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir
netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su
nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip
spaudos klaidą.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/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 GINTARINĖJE vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.gintarine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje
vaistinėje www.gintarine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2022 04 16.

-40%
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Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems.

AMBIO KALCIS GUMINUKAI
VAIKAMS

AMBIO MULTIVITAMINAI
NĖŠČIOSIOMS IR
MAITINANČIOMS,
30 tablečių 995 597 €

36 guminukai

MAISTO PAPILDAS

5999

-40%

98

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

MAISTO PAPILDAS

-40%

AMBIO FOLIO RŪGŠTIS

1000µg, 90 tablečių 569 341 €
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;

AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI

iki

AMEDIPLUS nėštumo testas, juostelė, 1 vnt. 105 084 € -20 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, kasetė, 1 vnt. 195 146 € -25 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, ypač ankstyvas/srovinis, 1 vnt. 599 389 € -35 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, srovinis, 1 vnt. 399 279 € -30 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, Ovuliacijos, 1 vnt. 195 137 € -30 %

-35

%

MEDICINOS PRIEMONĖS

Moteriai pastojus jos organizmas ima gaminti specifinį hormoną „žmogaus chorioninį gonado tropiną“
(ŽCG) tai yra glikoproteininis hormonas išskiriamas iškart po apvaisinimo besivystančios placentos. Nėštumo testas Amediplus yra skirtas nustatyti ŽCG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagnozę
nustato gydytojas. Testo tikslumas 99%, jautrumas 99%.

MARSIEČIAI®

-35

%

MAISTO PAPILDAI

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

IBUSTAR 20 MG/ML geriamoji suspensija vaikams, 100ml 375 €
IBUSTAR 40 MG/ML geriamoji suspensija vaikams, 100ml 575 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

nuo

375

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

GREIT IR VĖL KARALIUS!

-40%

3295
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ŽVAKUTĖS TEMPERATŪRAI
MAŽINTI

VITADAY MULTIVITAMINAI VAIKAMS

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

IBUGARD 60 mg, 10 žvakučių
IBUGARD 125 mg, 10 žvakučių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

PREGNACARE
MAISTO PAPILDAI

-25%

„Pregnacare“ – maisto papildų linija, sukurta mitybai papildyti planuojant nėštumą, nėštumo bei
žindymo laikotarpiais. „Pregnacare Conception“ sukurta planuojančioms nėštumą. „Pregnacare“ – vitaminų ir mineralų kompleksas, rekomenduojamas nuo pirmojo nėštumo mėnesio. „Pregnacare Plus“
papildyta omega-3 riebalų rūgštimis (DHR ir EPR). „Pregnacare Breast Feeding“ pritaikyta žindymo
laikotarpiui, sudėtis papildyta kalciu ir omega-3. „Pregnacare New Mum“ sukurta mamyčių grožiui
ir energijai palaikyti.

TVIRTAI KŪDIKIO IR MAMYTĖS DRAUGYSTEI!

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

449

Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje žvakutėje yra 60 mg arba 125 mg ibuprofeno. Terapinės indikacijos. Karščiavimo mažinimas. Silpno ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas.
Dozavimas ir vartojimo metodas. „Ibugard“ 60 mg arba 125 mg žvakučių rekomenduojama
vartoti tada, kai ibuprofeno neįmanoma vartoti per burną. „Ibugard“ 60 mg žvakutės skirtos
vaikams nuo 3 mėnesių (nuo 6 kg kūno svorio) iki 2 metų (12 kg kūno svorio). „Ibugard“ 125
mg žvakutės skirtos vaikams nuo 2 metų (12,5 kg kūno svorio) iki 6 metų (20,5 kg kūno svorio).
Vienkartinė dozė neturi viršyti 10 mg/kg kūno svorio. Didžiausia ibuprofeno paros dozė yra 20–30
mg/kg kūno svorio, padalyta į 3–4 vienkartines dozes.
Jeigu šio vaistinio preparato reikia vartoti 3–5 mėnesių vaikams ir jei per 24 valandas simptomai
pasunkėja ar neišnyksta, reikia pasitarti su gydytoju. Jeigu šio vaistinio preparato reikia vartoti
vyresniems kaip 6 mėnesių vaikams ilgiau nei 3 paras arba jeigu simptomai pasunkėja, reikia
pasitarti su gydytoju. Kontraindikacijos. Vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai ir kitokiems nesteroidiniams vaistams
nuo uždegimo. Paūmėjusi skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa. Aspirininė astma. Nosies polipai.
Angioedema. Sunkus širdies nepakankamumas. Sunki dehidratacija. Paskutinieji trys nėštumo mėnesiai. „Ibugard“ 60 mg negalima vartoti kūdikiams, kurių vidutinis kūno svoris ne didesnis kaip 6
kg (iki 3 mėnesių amžiaus). „Ibugard“ 125 mg negalima vartoti vaikams, kurių kūno svoris mažesnis
nei 12,5 kg. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Atsargiai vartoti, jei pacientui per
lėtai kreša kraujas, sutrikusi kepenų ir inkstų veikla, pacientas vartoja krešėjimą mažinančių vaistų,
serga širdies nepakankamumu, hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma arba kitokia liga,
kurios metu galimas bronchų spazmas, vartojantiesiems medikamentų, galinčių didinti virškinimo
trakto išopėjimo ar kraujavimo riziką. Reklamos teksto parengimo data 2021-08.
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