TOP BIRŽELIO PASIŪLYMAI
-50% 375€7

-50% 418€8

49

35

AMBIO
VITAMINAS C,

AMBIO MAGNIS
SU B6 FORTE,

56 kramtomosios tabletės

30 tablečių

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

MAISTO PAPILDAS

359€

-50% 550€10

99

VERDIN GASTRO,

OCUVAL,

10 plėvele dengtų tablečių

30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

„Verdin Gastro“ – augalinių ekstraktų derinys virškinimo sistemai su 40 kartų geriau pasisavinamu ciberžolių ekstraktu. Rozmarinų
ekstraktas padeda palengvinti riebalų virškinimą, palaiko kepenų ir tulžies pūslės funkcijas. Artišokų ekstraktas padeda palaikyti
normalią virškinimo sistemos funkciją. Vartojimas: gerti po 1–2 tabletes 2 kartus per dieną prieš arba po valgio.

„Ocuval“ – vienintelis maisto papildas Lietuvoje su Klamato ežero dumblių ekstraktu, papildytas 25 mg liuteino ir vitaminu A.
Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.

„VERDIN“ – GERAS VIRŠKINIMO RECEPTAS.

OCUVAL – MATYK, KAI LABIAUSIAI REIKIA

499€

-40%
VIZIK

Allergy, 10ml 1429 857 €
Lašai sausoms ir pavargusioms
akims, 10ml 919 551 €
Lašai sudirgusioms ir
paraudusioms
akims, 10ml 899 539 €
Be konservantų
MEDICINOS PRIEMONĖS

ATIDARIUS BUTELIUKUS GALIMA NAUDOTI NET VIENERIUS METUS!

MEZYM 20000V,

20 skrandyje neirių tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

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

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

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO SUMUŠIMŲ

799€

DOLOBENE™

IKI

gelis, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Dolobene gelis, 50g. 1 g gelio yra 500 TV heparino natrio druskos, 150 mg dimetilsulfoksido,
25 mg dekspantenolio. Indikacijos: Patinimo, hematomos ir uždegimo po bukos raumenų, sausgyslių, sausgyslių makščių, raiščių,
sąnarių traumos gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: Tepti geliu pažeistą vietą 1-2 kartus per parą. Nereikia įtrinti, tik švelniai užtepti ir paskleisti. Nenaudoti po oro nepraleidžiančiais tvarsčiais. Dolobene negalima tepti ant atviros žaizdos, pažeistos odos ir gleivinės. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sergantiems raudonąja vilklige; astma;
jaunesniems kaip 5 metų vaikams; esant sunkiems inkstų ir/ar kepenų pažeidimams, kraujotakos sutrikimams; negalima vartoti kartu
su sulindaku. Specialūs įspėjimai: Nepatariama tepti ant pažeistos odos ir gleivinės. Nereceptinis vaistinis preparatas. Teksto peržiūros
data: 2020-12-08.

-35%

MICROLIFE
Kraujospūdžio matuokliai

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

NUGALĖK MĖLYNES IR TRAUMAS!

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

SKAUSMUI MALŠINTI

299€

499€

DEEP HEAT KREMAS
MIALDEX

25 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

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

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

18
-30% 1329€

99

-40%

PANTHENOL PAMEX

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

PANTHENOL PAMEX gelis, 150 ml 1299 779 €
PANTHENOL PAMEX losjonas, 200 ml 1299 779 €
PANTHENOL PAMEX S.O.S. purškalas, 130 g 999 599 €
KOSMETIKOS PRIEMONĖS. Priemonės „Panthenol Pamex“ išsiskiria dideliu D-pantenolio kiekiu (net 10 %!), puikiai maitina, drėkina ir malšina sudirgintą odą.
Odos putos „Panthenol SOS Pamex“ (130 g) – D-pantenolio ir alantoino derinys, užtikrinantis efektyvią odos apsaugą po nudegimo. Gelis „Panthenol Pamex“
(150 ml), papildytas mentoliu, suteikiančiu raminamąjį ir gaivinamąjį pojūtį, sumažina odos niežėjimą ir sausumą, atsirandantį po stipraus saulės spindulių
poveikio. Losjonas „Panthenol Pamex“ (200 ml) su alavijų sultimis drėkina ir maitina suirzusią bei sausą odą, o dėl hialurono rūgšties sumažina deginimo pojūtį
ir raudonumą, palaiko natūralius odos atsinaujinimo procesus, didina odos elastingumą, ją lygina ir atgaivina.
SKUBI PAGALBA NUDEGUSIAI ODAI!

SUPER PASIŪLYMAI!
SKAUSMUI IR KARŠČIAVIMUI MALŠINTI

499€

249€

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

NUO

699€

NOLPAZA

20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Veiklioji medžiaga, stiprumas. Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Terapinės indikacijos. Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas.
Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas
turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. Nolpaza nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams,
nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Nolpaza 20 mg skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu
prieš valgį. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartus su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz.,
atazanaviro, nelfinaviro, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientui turi būti paaiškinta, kad
toliau išvardytais atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie
simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo
traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia
kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvę simptomai pasikeitė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug
vienos gydymo pantoprazolu dienos, tačiau kad rėmuo išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusios
chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Nolpaza tabletėse yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis
sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik
neturi reikšmės. Reklamos teksto parengimo data. 2022-05-16

PIRMAS ŽINGSNIS, KAI VARGINA RĖMUO!
VENOMS

NUO

699€

ODIFLAN

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

-30% 656€9

37

HESIO

HESIO 500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 699 €
HESIO 500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 1299 €
HESIO 500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių 2499 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotų flavonoidų (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg kitų flavonoidų,
apskaičiuotų pagal hesperidiną). Terapinės indikacijos. Hesio skirtas suaugusiųjų: lėtinio kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų sunkumui, kojų
patinimui, skausmui, naktiniam kojų mėšlungiui) lengvinti; paūmėjusio hemorojaus simptomams (skausmui, kraujavimui ir patinimui išangės srityje)
lengvinti. Dozavimas ir vartojimo metodas. Lėtinis venų nepakankamumas. Rekomenduojama dozė suaugusiems yra dvi tabletės per parą 2 mėnesius:
viena tabletė vidudienį ir viena tabletė vakare, valgio metu. Jei simptomai išlieka, gydymas gali būti tęsiamas dar 2 mėnesius. Jeigu po 6 savaičių Hesio
vartojimo lėtinio venų nepakankamumo gydymui simptomai nepalengvėjo arba pasunkėjo, pasitarkite su gydytoju. Hemorojaus paūmėjimas. Pirmas 4
gydymo dienas rekomenduojama dozė suaugusiems yra 3 tabletės du kartus per parą (6 tabletės per parą). Kitas 3 dienas – 2 tabletės du kartus per parą
(4 tabletės). Tabletes vartokite valgio metu. Jeigu vartojate Hesio paūmėjusio hemorojaus gydymui ir po 7 dienų simptomai nepalengvėja arba pasunkėja,
pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Kontraindikacijos. Hesio vartoti negalima, jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio
vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vaikams ir paaugliams Hesio vartoti nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo
data: 2022 m. gegužės mėn ID 19430
SKAUSMUI MALŠINTI

NUO

899€

DICLOFENAC MYLAN

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

DICLOFENAC MYLAN 180 mg vaistinis pleistras, 5 pleistrai 899 €
DICLOFENAC MYLAN 180 mg vaistinis pleistras, 10 pleistrų 1499 €
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Diclofenac Mylan 180 mg vaistinis pleistras Sudėtis: Kiekviename vaistiniame pleistre yra 180 mg diklofenako epolamino, atitinkančio 140 mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos. Vietiniam simptominiam reumatinės kilmės ar traumos sukelto skausmo ir uždegimo,
paveikiančio sąnarius, raumenis, sausgysles ar raiščius, gydymui. Skirtas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 16 metų paaugliams. Dozavimas. Vieną arba du
vaistinius pleistrus užklijuoti kartą per parą (kartą per 12 val. arba kartą per 24 val.) daugiausiai 14 dienų. Jei per rekomenduojamą gydymo laiką nesulaukiate
pagerėjimo arba simptomai sunkėja, reikia kreiptis į gydytoją. Senyviems pacientams šį vaistą reikia vartoti atsargiai. Vartojimo būdas. Vartoti tik ant sveikos ir
nepažeistos odos. Atkirpkite pleistro pakuotę, išimkite vieną pleistrą, nuimkite plastikinę plėvelę ir užklijuokite pleistrą and skaudančio sąnario ar kūno vietos.
Reikia vengti pleistro kontakto su gleivinėmis ir akimis. Negalima uždengti orui nepralaidžiais tvarčiais. Sandariai uždarykite paketėlį perbraukdami per užspaudžiamą juostelę. Pleistras turi būti naudojamas visas. Vienu metu turi būti naudojamas vienas pleistras. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Negalima vartoti pacientams, kuriems
dėl acetilsalicilo rūgšties ar kitų NVNU vartojimo buvo pasireiškusi astma, angioneurozinė edema, dilgelinė ar rinitas, aktyvi pepsinė opa, ant pažeistos odos,
nepriklausomai nuo pažeidimo pobūdžio: eksudacinis dermatitas, egzema, infekuotas pažeidimas, nudegimas ar žaizda. Trečiojo nėštumo trimestro metu.
Vaikams ir paaugliams, jaunesniems kaip 16 metų. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti vaistą, jeigu Jums yra
kvėpavimo sutrikimų (alerginis rinitas, nosies polipai, astma, lėtinės bronchų ligos), sergate inkstų, širdies ar kepenų liga, yra buvę skrandžio ar dvylikapirštės
žarnos opų, sirgote uždegimine žarnyno liga, tokia kaip Krono (Crohn) liga ar opinis kolitas, yra polinkis kraujuoti į žarnyną, pirmų 6 nėštumo mėnesių metu ar
žindant krūtimi. Nerekomenduojama vartoti planuojančioms pastoti, turinčioms vaisingumo sutrikimų. Kartu negalima vartoti jokio kito vaisto su diklofenaku
ar kitu NVNU. Norint sumažinti jautrumo šviesai tikimybę reikia vengti saulės ar soliariumo spindulių.
Reklamos teksto parengimo data: 2021 metų kovo mėn. MYL-LT-21-30
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SUPER PASIŪLYMAI!

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO SPAZMINIO SKAUSMO

NUO

199€

NUROFEN 200 mg, 12 tablečių 199 €
NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tablečių 249 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

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

VYRŲ IR MOTERŲ PLAUKŲ SLINKIMO GYDYMUI

NUO

2399€

MINOXIDIL INTELI 2 %

MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalas 60 ml 2399 €
MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas 60 ml 2699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. MINOXIDIL INTELI veiklioji medžiaga minoksidilis. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalas vartojamas gydyti vidutinio stiprumo vyrų nuplikimą, susijusį su hormonais. Gydymas šiuo tirpalu rekomenduojamas pacientams po nesėkmingo 4 mėnesių gydymo MINOXIDIL INTELI 2 % odos
tirpalu. KAIP VARTOTI MINOXIDIL INTELI: MINOXIDIL INTELI 2 % ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Dozavimas:
MINOXIDIL INTELI 2 % odos tirpalo ar MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalo reikia tepti ant pažeistos galvos odos po 1 ml (10 purškiklio paspaudimų) kas 12 valandų.
Nesvarbu, koks alopecijos plotas, rekomenduojama dienos dozė visada tokia pati. Maksimali dienos dozė yra 2 ml (20 paspaudimų). Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas minoksidiliui arba bet kuriai pagalbinei MINOXIDIL INTELI medžiagai. Dėl galimo kitų kūno vietų plaukuotumo padidėjimo, MINOXIDIL INTELI
5 % moterims vartoti negalima. MINOXIDIL INTELI 5 % odos tirpalą draudžiama vartoti jaunesniems kaip 18 ir vyresniems kaip 65 metų asmenims. Specialūs
įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pacientams su galvos odos dermatoze preparatas gali rezorbuotis po oda. Prieš pradedant vartoti MINOXIDIL INTELI 5 %
reikėtų pasitikrinti sveikatą. Dėl preparate esančio propilenglikolio poveikio gali atsirasti sudirginimas ir kontaktinis dermatitas. Pacientams, kurie sirgo širdies ir
kraujagyslių ligomis, MINOXIDIL INTELI reikia vartoti ypač atsargiai dėl galimo sisteminio preparato poveikio. Vartojant MINOXIDIL INTELI reikia saugotis, kad preparato nepatektų į akis. Jei preparato atsitiktinai patenka ant jautrių vietų, reikia kruopščiai nuplauti dideliu vandens kiekiu. Teksto peržiūros data: 2016-03-10.
MINOXIDIL INTELI ... IR PLAUKAI SUGRĮŽTA...
RANDŲ PROFILAKTIKAI IR PRIEŽIŪRAI

-30%

349€

NO-SPA 40 mg, 24 tabletės
(Drotaverino hidrochloridas)
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. 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
PILVO SKAUSMAS? NUMALŠINK JĮ GREITAI.
NUO RĖMENS

299€

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

-30%

DERMATIX® ULTRA

DERMATIX® ULTRA, gelis, 6 g 2149 1504 €
DERMATIX® ULTRA, gelis, 15 g 4469 3128 €
MEDICINOS PRIEMONĖS. Vietinio vartojimo silikono gelis šviežiai užgijusių žaizdų randų susiformavimo profilaktikai ir apsaugai nuo iškilių, matomų randų
atsiradimo.
„Dermatix® Ultra“ yra vietiškai naudojamas skaidrus silikono gelis. Jis greitai išdžiūva ir padeda išlaikyti odos drėgmės balansą, skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių procedūrų, nudegimų bei kitų sužalojimų, prižiūrėti. Gelis „Dermatix® Ultra“ lygina, minkština ir mažina randus, naikina niežulį ir
diskomforto jausmą rando vietoje, taip pat sumažina dėl randų atsiradusius odos spalvos nelygumus.
Gelis „Dermatix® Ultra“ naudojamas keloidiniams ir hipertrofiniams randams (susiformavusiems po bendrųjų chirurginių procedūrų, trauminių žaizdų ar nudegimų) gydyti ir jų profilaktikai, kai žaizda bei odos paviršius jau sugijo. Jis taip pat gali būti vartojamas, esant raudonos spalvos randams, kurie greitai gyja;
dažniausiai žaizdoms, kurios užgijo prieš dvejus metus.
Naudokite dukart per dieną: vieną kartą ryte ir vieną vakare ne trumpiau kaip 2 mėnesius. Didelius randus gali tekti gydyti ilgiau. Geliui „Dermatix® Ultra“
išdžiūvus, galima naudoti kosmetiką. „Dermatix® Ultra“ taip pat tinka naudoti ir vaikams.
Kada negalima vartoti gelio „Dermatix® Ultra“?
• „Dermatix® Ultra“ negalima naudoti ant atvirų ar šviežių žaizdų.
• „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant gleivinių arba arti prie akių.
• „Dermatix® Ultra“ negalima tepti ant kitų odą gydančių priemonių nepasitarus su gydytoju.
Koks galimas gelio „Dermatix® Ultra“ šalutinis poveikis?
Retais atvejais gelis gali sukelti odos paraudimą, skausmą ar sudirginimą. Jei rūpinatės dėl šių ar kitų šalutinių reiškinių, pasitarkite apie tai su gydytoju arba
vaistininku. Daugiau apie gelį „Dermatix® Ultra“ galite sužinoti iš vaistininko arba gydytojo. Reklamos teksto data 2018-05-15. MYL-LT-18-25

SYSTANE ULTRA 10 ml 1299 909 €

SYSTANE GEL DROPS 10 ml 1479 1035 €

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

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

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

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

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

SYSTANE HYDRATION 10 ml 1349 944 €

MEDICINOS PRIEMONĖS

SYSTANE BALANCE 10 ml 1499 1049 €

SUPER PASIŪLYMAI!
SKAUSMUI MALŠINTI

2

49

€

NALGESIN S, 10 dengtųjų tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS.
Skirtas galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 275 mg
natrio naprokseno. Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų paaugliams iš pradžių vartojama 1-2 tab., vėliau – po 1 tab. kas 8-12 val. Vaikams
ir paaugliams iki 18 metų Nalgesin S plėvele dengtų tablečių vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato
medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos
opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydomą pacientą, sergantį epilepsija ar porfirija,
kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki
nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos.
NALGESIN S NUMALŠINA SKAUSMĄ NET IKI 12 VAL.!
NUO ALERGIJOS

499€

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

369€

LADY SLIM MICRO PLUS, 20 vnt.
HIGIENOS PREKĖ. „SENI Lady Slim“ ypač ploni, diskretiški ir orui laidūs urologiniai įklotai skirti esant lengvam šlapimo nelaikymui. Forma atitinka moters
anatomiją, gerai priglunda. Su kvapo kontrolės sistema. Užtikrintas sausumas ir komfortas visai dienai. Patikrinti dermatologų.
PROFESIONALŪS UROLOGINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI
PILVO SKAUSMUI, PŪTIMUI, DUJŲ KAUPIMUISI ŽARNYNE PALENGVINTI

449€

FENKAROL 25 mg, 20 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma. Fenkarol 25 mg tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvie-

noje tabletėje yra 25 mg kvifenadino hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Simptominis alerginės slogos (su konjunktyvitu ar be jo), dermatito (egzemos, dilgėlinės) ir niežulio
gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Vartoti per burną. Fenkarol tabletės yra geriamos iš karto po valgio. Suaugusiesiems žmonėms. Dozė yra 25-50 mg (1-2 tabletės)
2–4 kartus per dieną. Didžiausia paros dozė yra 200 mg. Gydoma 10 – 20 parų. Prireikus gydymo kursą galima pakartoti. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net
pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Vaikams ir paaugliams. Vyresniems negu 12 metų vaikams dozė yra 25 mg (1 tabletė) 2 – 3 kartus per dieną. Gydoma 10 – 15 parų. Prireikus
gydymo kursą galima pakartoti. Fenkarol netinka vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas kvifenadino hidrochloridui ar preparate
esančioms pagalbinėms medžiagoms. Pirmasis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Atsargiai vaistinio preparato reikia vartoti ligoniams,
sergantiems sunkiomis širdies ir kraujagyslių sistemos, virškinimo trakto, kepenų ir (arba) inkstų ligomis. Nevartoti jeigu, nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės
netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Pirmąjį nėštumo trimestrą kvifenadino vartoti draudžiama. Antruoju ir trečiuoju
nėštumo trimestrais kvifenadino vartoti nerekomenduojama. 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. Reklamos teksto parengimo data: 2020 sausio mėn. 06 d.

NUO PILVO PŪTIMO

NUO

299€

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

399€

ANTIFLAT®

42 mg, 50 kramtomųjų tablečių 299 €
41,2 mg/ml, 50 ml geriamoji suspensija 399 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Vienoje kramtomojoje tabletėje yra 42 mg simetikono. 1 ml geriamosios suspensijos yra 41,2 mg simetikono. Simetikonas.

Indikacijos. Pernelyg gausaus dujų susidarymo ir sankaupos žarnyne sukeltų simptomų mažinimas. Paciento parengimas pilvo organų diagnostiniam tyrimui ultragarsu ar rentgenu, siekiant pašalinti susikaupusias dujas ir pagerinti vaizdą. Putojimo mažinimas apsinuodijus paviršiaus įtempimą didinančiomis medžiagomis (tik suspensijai). Dozavimas ir vartojimo būdas.
Kramtomosios tabletės. Vyresni kaip 6 metų vaikai ir paaugliai. Gerti po 1 tabletę tris kartus per parą valgymo metu arba pavalgius. Prireikus papildomai 1 tabletę galima išgerti prieš miegą.
Suaugusieji. Gerti po 1–2 tabletes tris kartus per parą valgymo metu arba pavalgius. Prireikus papildomai 1–2 tabletes galima išgerti prieš miegą. Suaugusiųjų parengimas pilvo organų diagnostiniam tyrimui. Gerti po 2–3 tabletes po kiekvieno valgymo vieną dieną prieš numatomą tyrimą ir iš ryto tyrimo dieną. Prireikus Antiflat® kramtomąsias tabletes galima vartoti ilgesnį laiką.
Tabletes reikia sukramtyti. Suspensija. Vartojimas esant pernelyg gausiam dujų susidarymui. Suaugusieji ir paaugliai (≥ 12 metų) – 1–2 ml valgymo metu arba po valgio, užsigeriant gurkšneliu
vandens; papildomai prireikus – 1 ml prieš miegą. Vaikai (nuo ≥ 2 metų iki < 12 metų) – 1 ml valgymo metu arba po valgio, užsigeriant gurkšneliu vandens; papildomai prireikus – 1 ml prieš
miegą. Kūdikiai ir maži vaikai (nuo 0 iki 2 metų) – 1 ml kiekvienam kūdikio ar mažo vaiko maisto buteliukui. Vartojimas suaugusiųjų parengimui pilvo organų diagnostiniam tyrimui. 2–3 ml rekomenduojami po valgio vieną dieną prieš numatomą tyrimą ir iš ryto tyrimo dieną. Vartojimas apsinuodijus detergentais (priešnuodis). Dozė priklauso nuo apsinuodijimo sunkumo. Minimali
rekomenduojama Antiflat® geriamosios suspensijos dozė yra 5 ml. Antiflat® geriamąją suspensiją galima gerti valgymo metu arba pavalgius; ją galima įlašinti į šaltus arba šiltus gėrimus (pvz.,
arbatą, vandenį, pieną) arba į vaiko skystą maistą (buteliuką). Prieš vartojimą reikia supurtyti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs
įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vienoje Antiflat® kramtomojoje tabletėje yra sacharozės ir gliukozės. Nėštumo ir žindymo laikotarpis. Atsižvelgiant į tai, kad simetikonas neabsorbuojamas,
Antiflat® kramtomąsias tabletes ir geriamąją suspensiją galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, tačiau vartojimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 dienos, po to reikia daryti 14 dienų
pertrauką. Nepageidaujamas poveikis nepastebėtas. Reklamos parengimo data: 2022-05

PILVO NEBEPŪS KAIPMAT, JEI VARTOSI ANTIFLAT®!

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

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-50%

WALMARK LINIJOS VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI
MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

NUO GERKLĖS SKAUSMO IR UŽDEGIMO

-30% 649€9

99

NUO

499€

DECATYLEN™

DECATYLEN™, 0,25 mg/0,03 mg, 20 kietųjų pastilių 499 €
DECATYLEN, 0,25 mg/0,03 mg, 40 kietųjų pastilių 799 €

AMBIO MAGNIS, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 30 paketėlių
MAISTO PAPILDAS
• Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, nervų sistemos veiklą ir energijos apykaitą.
• Tik 1 pakelis per dieną.

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 0,25 mg dekvalinio chlorido, 0,03 mg cinchokaino hidrochlorido. Indikacijos:
burnos ir ryklės uždegimo (gingivito, opinio ir aftinio stomatito, faringito) vietinis gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir
vyresniems kaip 12 metų paaugliams kas 2 valandas lėtai sučiulpti po 1 pastilę, vaikams nuo 4 iki 11 metų kas 3 valandas lėtai sučiulpti po 1 pastilę. Kai
uždegimo simptomų sumažėja, vartoti po 1 pastilę kas 4 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Pastilių nevartoti, kai yra alergija ketvirtiniams amonio dariniams (pvz., benzalkonio chloridui). Specialūs įspėjimai: „Decatylen“ sudėtyje yra sorbitolio. Šio
vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Reklamos teksto parengimo
data 2019-11-25.
KAI REIKIA NE TIK MALŠINTI SIMPTOMUS, BET IR GYDYTI GERKLĖS SKAUSMĄ!
NUO RĖMENS IR PADIDĖJUSIO RŪGŠTINGUMO

599€

NUO

299€

ELFIMEST

ELFIMEST, 20 mg, 7 skrandyje neirios tabletės 299 €

TERBINAFIN-RATIOPHARM 10 mg/g kremas, 15 g.
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas. 1 g kremo yra 10 mg terbinafino hidrochlorido. Indikacijos: Odos infekcija, sukelta dermatofitų, tokių kaip Trichophyton, Microsporum canis ir Epidermophyton floccosum; mieliagrybių, daugiausia Candida genties;
įvairiaspalvė dedervinė, sukelta Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur). Vartojimo būdas ir dozavimas: Suaugę ir paaugliai (>12 metų amžiaus):
pėdos grybelis: 1 k. per parą savaitę laiko; blauzdos grybelis ir liemens grybelis: 1 k. per parą savaitę laiko; odos kandidozė: 1 k. per parą 1-2 savaites;
įvairiaspalvė dedervinė: 1-2 k. per parą 2 savaites. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremas gali būti tepamas 1-2 k. per parą. Oda turi būti sausa ir švari.
Kremas turi būti tepamas ant pažeistos ir aplinkinės odos plonu sluoksniu ir tada švelniai įtrinamas. Jei infekcija yra raukšlėse (po krūtimi, tarpupirščiuose,
sėdmenų raukšlėje arba kirkšnyje), po kremo užtepimo odą galima uždengti steriliu marlės gabalėliu, ypatingai naktį. Simptomų palengvėjimas dažniausiai atsiranda per kelias paras. Nereguliarus vaisto vartojimas arba ankstyvas nutraukimas padidina simptomų pasikartojimo riziką. Jei per 2 sav. nestebima
pagerėjimo, diagnozė turi būti svarstoma iš naujo. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremo nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 metų vaikams,
nes duomenų apie saugumą nepakanka. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai:
Terbinafin-ratiopharm 10mg/g kremas yra skirtas tik išoriniam vartojimui. Sąlyčio su akimis turi būti vengiama. Gali atsirasti akių dirginimo požymių.
Įvykus atsitiktiniam sąlyčiui su akimis, gerai išplaukite jas tekančiu vandeniu. Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g kremą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Sudėtyje esantys cetostearilo alkoholis ir cetilo alkoholis gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą). Benzilo alkoholis gali sukelti
alerginių reakcijų ir nesunkų vietinį sudirginimą. Teksto peržiūros data: 2020-12-15.

ELFIMEST, 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių 399 €
Ezomeprazolas

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. „Elfimest, 20 mg“ skrandyje neirios tabletės. 1 skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg ezomeprazolo (atitinkančio
21,75 mg ezomeprazolo magnio druskos dihidrato). Terapinės indikacijos: „Elfimest“ skirtas suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz.,
rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 tabletė) kartą per parą.
Kad simptomai palengvėtų, tabletes gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą
reikia nutraukti. Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant puse stiklinės vandens. Tablečių negalima nei kramtyti, nei traiškyti. Kitas pasirinkimas – tabletę galima
disperguoti pusėje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba pagalbinei
medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, 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; jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis
nevirškinimo arba rėmens gydymas; jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jie yra vyresni kaip 55 m. ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Protonų
siurblio inhibitoriai siejami su labai retais PORV atvejais. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių
navikų tyrimus. Reklamos teksto parengimo data 2019-07-25.
GREITA IR INOVATYVI PAGALBA NUO RĖMENS!

VIENAS PLIUS VIENAS
VIRŠKINIMUI

1+1

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

MÖLLER’S

Moller‘s My Beauty, 60 kapsulių 2399 €
Moller‘s My Energy, 60 kapsulių 2749 €
Moller‘s My Joints, 60 kapsulių 2469 €
MAISTO PAPILDAI.
MÖLLER‘S MY JOINTS – tai išskirtinės sudėties produktas JUDĖJIMUI iš aukščiausios kokybės koncentruotų žuvų taukų ir imbiero, magnio, mangano ir vitaminų C bei D.
MÖLLER‘S MY BEAUTY – tai išskirtinės sudėties produktas GROŽIUI iš aukščiausios kokybės koncentruotų žuvų taukų ir cinko, biotino, seleno, asiūklių ir vitamino C.
MÖLLER‘S MY ENERGY – tai išskirtinės sudėties produktas ENERGIJAI iš aukščiausios kokybės koncentruotų žuvų taukų ir ženšenio, vitaminų B, C bei D.
IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS OMEGA-3 PRODUKTAI

1+1

329€

VERDIN GASTRO

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

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

129€

VALIDOL-LUBNYPHARM,
10 poliežuvinių tablečių.
FOLIO RŪGŠTIS
FOLIO RŪGŠTIS, 400 mcg, 30 tablečių 259
FOLIO RŪGŠTIS, 400 mcg, 270 tablečių 899
MAISTO PAPILDAI. Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: po 1 tabletę per parą.

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

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

2499€

SILICA HAIR SHOTS, 10 ml x 14 vnt.
MAISTO PAPILDAS. Silica Hair Shots – geriamieji maisto papildai sukurti specialiai plaukams. Sudėtyje yra organinės kilmės silicis, natūraliai gaunamas iš
bambukų stiebų ekstrakto ir biotinas, kuris padeda palaikyti normalią plaukų būklę.
ACORUS BALANCE – TAVO GROŽIUI IŠ VIDAUS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

VITIRON™ KIDS
VITIRON KIDS GROWUP, 50 guminukų vaikams 1219 €
VITIRON KIDS IMMUNITY, 50 guminukų vaikams 1249 €
VITIRON KIDS SCHOOL, 50 guminukų vaikams 1449 €
VITIRON KIDS SPORTS FOR ENERGY, 50 guminukų vaikams 1299 €
MAISTO PAPILDAI. „VitirON™ Kids“ – tai vaisių ir uogų skonių, įvairių formų kramtomieji guminukai su vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis. „VitirON™ KIDS
grow UP“ skirti vaikų kaulų augimui ir vystymuisi, „VitirON™ KIDS School for BRAIN“ – smegenims, normaliai psichologinei būklei, pažinimo funkcijai, „VitirON™
KIDS Sports for ENERGY“ – normaliai energijos apykaitai, o VitirON™ KIDS Immunity su šeivamedžio sultimis – imunitetui. VTR-LT-00051
PATENKINS AUGANČIO VAIKO MIKROELEMENTŲ POREIKIUS IR PADĖS PALAIKYTI NORMALIĄ IMUNINĖS SISTEMOS VEIKLĄ!
ENERGIJAI IR IMUNITETUI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

BELLA HERBS
Moterų higienos priemonės su vaistinėmis liepžiedžių ir gysločio žolelėmis.
Neleidžia daugintis bakterijoms ir grybeliams, ramina sudirgimus – saugo moters lytinę sveikatą.
Neutralizuoja intymų kvapą ir užtikrina komfortą naudojant.
*Akcija taikoma 1+1 skirtukais pažymėtoms prekėms.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

1469€

VITAMAX Q10, 30 minkštųjų kapsulių
MAISTO PAPILDAS. Maisto papildas su vitaminais, mineralinėmis medžiagomis, ženšeniu ir kofermentu Q10. Vitaminai A, B6, C, D, cinkas, geležis, folio rūgštis,
selenas ir varis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminai B6, B12, B2, C, biotinas, geležis, jodas, magnis, manganas, niacinas, pantoteno
rūgštis ir varis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Dozavimas: suaugusiesiems gerti po 1 kapsulę per dieną. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu prieš
vartojimą pasitarkite su gydytoju.
NUVEIK DAUGIAU!

7

SENJORAMS

8

IKI

-40%

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-40% 779€12

98

AMBIO RYKLIO KREMZLĖS, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
• Maisto papildas pagamintas iš džiovintų ir į miltelius susmulkintų ryklių kremzlių.

AMBIO OMEGA-3 SĄNARIAMS, 60 kapsulių

AMBIO

AMBIO ŠIRDŽIAI, 100ml 549 384 € -30 %
AMBIO ŠIRDŽIAI, 30 kramtomųjų tablečių 849 594 € -30 %
AMBIO ŠIRDŽIAI PLIUS, 30 kapsulių 1649 989 € -40 %
MAISTO PAPILDAI.

MAISTO PAPILDAS
• Omega-3, imbierai, vitaminai E, C, D, varis ir manganas.
• Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, kaulų, kremzlių, dantenų ir odos funkcijai, susidarymą.
• Vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, kaulų būklę, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.
• Manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų jungiamojo audinio formavimąsi.
• Varis padeda palaikyti normalią jungiamojo audinio būklę.
• Vitaminai D, C ir varis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
• Vitaminas C, manganas ir varis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
• Vitaminai E ir C, varis bei manganas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJOMS GERINTI

149€

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

NUO

199€

138€

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

IKI

-40%

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

NATASPIN® H 30 kapsulių 1469 1175 € -20 %
SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAS
NATASPIN H – vienintelis Lietuvos vaistinėse siūlomas standartizuotos natokinazės fermento ir hidroksitirozolio (iš alyvuogių) derinys kraujotakai. Skirtas
tik mitybai reguliuoti esant kraujotakos sutrikimams ir padidėjusiai trombų susidarymo rizikai.

NATASPIN® CONTROL 30 kapsulių 1649 989 € -40 %
MAISTO PAPILDAS
NATASPIN CONTROL – tai kompleksinio pobūdžio maisto papildas cholesterolio kontrolei, kraujotakai ir kraujagyslėms. Sudėtyje yra natokinazės fermentas,
monakolinas K, lauramedžio ir plikojo viršūklio (ajurnos) ekstraktai bei kofermentas Q10.
NATASPIN – PRADĖKITE DABAR KONTROLIUOTI KRAUJOTAKĄ IR CHOLESTEROLĮ. SU NATOKINAZĖS FERMENTU.

PASAKYKITE „TAIP!”

MËGSTAMAM MAISTUI
Mezym® – geresniam virškinimui

VARTOJAMAS TUOMET, KAI KASA
GAMINA BEI IÐSKIRIA NEPAKANKAMAI
VIRÐKINIMO FERMENTØ IR TAI SUKELIA
VIRŠKINIMO SUTRIKIMØ.
MEZYM 10 000V, MEZYM 20 000V. Nereceptinis vaistas. MEZYM 10 000 V, MEZYM 20 000 V skrandyje neirios tabletės. Indikacijos: Mezym vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia
virškinimo sutrikimų. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums
paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Sudėtis: vienoje Mezym 10 000 V skrandyje neirioje tabletėje yra 80,00 mg–111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10 000 lipazės
vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetus pagal Europos farmakopėją. Vienoje MEZYM 20000 V skrandyje neirioje tabletėje yra 160,00 – 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus
aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM 10 000 V dozavimas ir vartojimo būdas: optimali dozė nustatoma individualiai. Dažniausiai valgio metu išgeriamos 2–4 tabletės. Mezym 20 000 V rekomenduojama dozė yra: 1-2 tabletės vienam valgymui. Sergantiesiems cistine fibroze, dozė neturi viršyti fermento kiekio, kuris reikalingas suvalgytame maiste esančio riebalų kiekio suvirškinimui.
Vaisto dozė gali būti didinama tik gydytojui prižiūrint. Dienos dozė (15 000–20 000 lipazės vienetų kūno svorio kilogramui) neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi nustatyti gydytojas. Tabletės praryjamos nesukramčius ir užsigeriant
dideliu kiekiu skysčio. Šio vaisto sudėtyje yra fermentų, kuriems atsipalaidavus burnos ertmėje (tabletę sukramčius), gali būti pažeista burnos gleivinė (pvz., atsirasti opos). Specialūs įspėjimai: cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno
nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo galimybę. Mezym sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors
angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym 10 000 V sudėtyje yra dažiklio azorubino (E 122), kuris gali sukelti alergines reakcijas.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su
gydytoju ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu
NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“, J. Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163 Tel. +370 5 269 19 47
Reklama paruošta 2022 m. balandžio mėn.
LT_Mez_11_2022_V1_press

VIRŠKINIMO SISTEMAI
KEPENIMS

NUO

NORMALIAM VIRŠKINIMUI, SKRANDŽIO RŪGŠTINGUMUI IR SVEIKOMS KEPENIMS

-30%

771€

GASTROVAL

ESSENTIALE FORTE N

ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 30 kietųjų kapsulių 7 €
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, 100 kietųjų kapsulių 1575 €
ESSENTIALE FORTE N, 600 mg, 30 kietųjų kapsulių 999 €
71

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

MAKSIMALI PAGALBA KEPENIMS!
VIDURIŲ UŽKIETĖJIMUI GYDYTI

NUO

11

GASTROVAL, 15 kapsulių 457 320 €
GASTROVAL FLUXUS rūgštingumui, 15 kapsulių 554 388 €
GASTROVAL FORTE, 12 kapsulių 554 388 €
GASTROVAL HEPAR FORMULA, 30 kapsulių 895 627 €
MAISTO PAPILDAI. Gastroval – daugiau nei 10 metų populiariausias* maisto papildas virškinimui Lietuvoje. Sudėtyje net 7 augalinių fermentų ir ekstraktų derinys, kurių naudą lengva pajusti. Gastroval Fluxus – pirmasis ir vienintelis Lietuvoje su inovatyviu DGL saldymedžiu – verta išbandyti. Išmaniai palaiko skrandžio
rūgštingumo pusiausvyrą dėka plačios sudėties su augalų sėklų ir šaknų ekstraktais, magniu, virškinimo fermentais, bifido bei lakto bakterijomis, inulinu.
Gastroval Hepar Formula – geresnio pasisavinimo augalinė formulė – rimtesnė kepenų apsauga nuo oksidacinės pažaidos, kepenų ląstelių regeneracija, organizmo valymo funkcija, normalaus cholesterolio lygio palaikymas.
GASTROVAL – SUPRANTA, KO REIKIA.
Geltonasis gencijonas tradiciškai vartojamas virškinimui palengvinti. Ožragių sėklų ekstraktas padeda palaikyti normalią skrandžio rūgštinę terpę. Dažinės ciberžolės padeda apsaugoti kepenis
nuo oksidacinės pažaidos, palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje. Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų ląstelių regeneraciją, palaikyti normalią organizmo valymo funkciją.*Gastroval yra populiariausias maisto papildas virškinimui Lietuvoje, remiantis 2021 m. Softdent pardavimų duomenimis.

KEPENIMS

550€

599€

DUPHALAC

DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 200 ml 599 €
DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 500 ml 999 €
DUPHALAC, 667 mg/ml, geriamasis tirpalas, 1000 ml 1599 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Sudėtis: 1 ml geriamojo tirpalo „Duphalac“ yra 667 mg laktuliozės. Terapinės indikacijos: vidurių užkietėjimui (reti žarnų judesiai,
kietos ir sausos išmatos, pavyzdžiui, sergant hemorojumi, po storosios žarnos ar išangės operacijos); kepenų encefalopatijai gydyti. Dozavimas ir vartojimo būdas: vaistas gali
būti vartojamas 1 kartą per parą, pavyzdžiui, pusryčiaujant, arba dozė gali būti padalyta į 2 dalis. Geriamąjį tirpalą „Duphalac“ galima gerti neskiestą arba truputį atskiesti. „Duphalac“, tiekiamam buteliukuose, galima naudoti matavimo taurelę. Pradinė paros dozė: suaugusiesiems ir paaugliams – 15-45 ml; 7–14 m. vaikams – 15 ml; 1–6 m. vaikams
– 5-10 ml; kūdikiams iki 1 m. – iki 5 ml. Atsižvelgiant į gydymo poveikį, po keleto dienų pradinė dozė gali būti keičiama palaikomąja doze. Gydomasis poveikis gali pasireikšti
tik po keleto (2–3) dienų. Dozavimas esant kepenų encefalopatijai (tik suaugusiesiems): pradinė dozė yra 30–45 ml geriamojo tirpalo 3–4 kartus per parą. Kontraindikacijos:
be gydytojo nurodymo ir atidžios priežiūros vaikams iki 14 m. „Duphalac“ vartoti negalima. Alergija (padidėjęs jautrumas) laktuliozei arba bet kuriai pagalbinei medžiagai,
galaktozemija, žarnyno nepraeinamumas ar uždegimas (Krono liga ar opinis kolitas), virškinimo trakto perforacija (prakiurimas) ar jos rizika. Specialūs įspėjimai ir atsargumo
priemonės: prieš pradedant vartoti vaistą, rekomenduojama pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jei: jums skauda pilvą dėl nepaaiškinamų priežasčių; jei negalite suvirškinti
pieno cukraus (laktozės); jei sergate cukriniu diabetu. Vaisto vartoti negalima, jei yra: galaktozės ar fruktozės netoleravimas, Lapp laktazės trūkumas, gliukozės ir galaktozės
malabsorbcija. Ilgalaikis nepritaikytos dozės vartojimas (daugiau nei 2–3 išsituštinimai minkštomis išmatomis per dieną) arba piktnaudžiavimas vaistu gali sukelti viduriavimą
bei elektrolitų pusiausvyros sutrikimą. „Duphalac“ galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data 2019-04. MYL-LT-19-30

LENGVA PERGALĖ UŽKIETĖJUS VIDURIAMS.
KEPENIMS

LIVOSIL 140 mg, 30 kapsulių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420
mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau
nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: silimarinas gali mažinti
gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje
(hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.
NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!
VIRŠKINIMO SISTEMAI

-30% 461€6

59

NUO

449€

GUTTALAX

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 449 €
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 699 €
(Natrio pikosulfatas)

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

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. Veiklioji medžiaga,stiprumas: 1 ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. Indikacijos: Trumpalaikis vidurių užkietėjimo
mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: Guttalax geriamas vakare. Suaugusiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10 – 20 lašų per parą. 4 – 10
metų vaikams: 5 – 10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Siekiant, kad tuštinimasis būtų reguliarus, dozę galima koreguoti
iki rekomenduojamos didžiausios. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. Kontraindikacijos: Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai
pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su
pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato
pagalbine medžiaga. Įspėjimai ir atsargumo priemonės: Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. Guttalax pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas
fruktozės netoleravimas. Teksto parengimo data: 2017 m. spalio mėn. Reklamos teksto parengimo data: 2022 gegužės mėn. 2205_SB_Guttalax_V01_LT

VIRŠKINIMUI

-30% 335€4

79

-30% 641€9

15

OPTIHEPAN SLIM, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS.

AKTYVINTA ANGLIS, 20 kapsulių
MAISTO PAPILDAS. Sudedamosios dalys: aktyvinta anglis, želatina, vanduo, dažiklis E172.

Padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.
Padeda palaikyti normalų kūno svorį.
Padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.

12

ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

KOJŲ VENOMS

1599€

-30%

VELIOS 1000 mg plėvele dengtos tabletės, 30 tablečių

PATOGI DOZĖ.
TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

AMBIO ŽUVŲ TAUKAI NATŪRALAUS SKONIO, 250ml 949 664 €
AMBIO ŽUVŲ TAUKAI CITRINŲ SKONIO, 250ml 999 699 €

Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg mikronizuoto diosmino. Indikacijos: suaugusiųjų lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo
simptomų gydymui: apatinių galūnių venų varikozei, venų opoms, telangiektazijoms ir retikulinėms varikozėms ar venoms, sunkumui, nuovargiui, diskomfortui ar neramių kojų pojūčiui, kojų
skausmui ar deginimo pojūčiui, šaltų kojų pojūčiui, naktiniam kojų mėšlungiui, apatinių galūnių edemai, niežuliui, parestezijai, odos eritemai ar cianozei. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus
simptomų gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: lėtinio veninės kraujotakos nepakankamumo simptominiam gydymui 1 tabletė per parą valgio metu. Paūmėjus hemorojui, pirmąsias
4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai tablečių „VELIOS“ medžiagai. Spec. įspėjimai:
paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS“ veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti proktologinį tyrimą ir parinkti
tinkamą gydymą. „VELIOS“ gydomąjį poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Šio vaisto negalima vartoti
pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „VELIOS“ sudėtyje yra saulėlydžio
geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Teksto parengimo data 2022 01 17.

MAISTO PAPILDAI

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

-40% 299€4

98

IKI

-50%

RAMI ŠIRDIS LINIJA

VITADAY KALIO CHLORIDAS, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS.

• Kalis padeda palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą.
• Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį.
GELEŽIES TRŪKUMUI MAISTE PAPILDYTI

-10%

Maisto papildai. Linija „Rami širdis“ – gausios sudėties, dvejopo poveikio maisto papildai, pamėgti ir pripažinti Lietuvos vartotojų. Šie preparatai išsiskiria
puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. Maisto papilduose „Rami širdis“ esantis plunksnalapių gudobelių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vaistinių valerijonų ekstraktas – psichologinę
funkciją, vitaminas B6 padeda mažinti nuovargį. Vatojimas. Kapsulės: gerti po 1 kapsulę per dieną užgeriant stikline vandens. Tabletės: sučiulpti 1-2 tabletes
2 kartus per parą. Lašai: po 20 lašų 3 kartus per dieną (iki 60 lašų). Gerti įlašinus į nedidelį kiekį vandens.
„Rami širdis cholesterolio balansui“ – maisto papildas širdžiai, nervų sistemai bei cholesterolio kontrolei. Šio preparato sudėtyje esantis 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). Sudėtis papildyta berberinu. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.
RAMIAME KŪNE – RAMI ŠIRDIS!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

ŠIRDŽIAI IR KRAUJOSPŪDŽIUI

-40%

SIDERAL®

SIDERAL® FORTE, 20 kapsulių 2159 1943 €
SIDERAL® FOLIC, 20 burnoje disperguojamų granulių paketėlių 2099 1889 €
MAISTO PAPILDAI. „Sideral® r.m. - Sucrosomial® geležis“ – kompleksas, kuriame geležies pirofosfatas yra apsaugotas ir pernešamas riebalų rūgščių
matricos sacharozės esteriuose ir fosfolipiduose. Tai užtikrina geresnę geležies absorbciją ir apsaugą nuo skrandžio rūgščių poveikio, gerina biologinį
prieinamumą bei toleravimą (mažina nepageidaujamų poveikių tikimybę).* Vienoje „Sideral® Forte“ kapsulėje yra: 30 mg geležies ir 70 mg vitamino C.
Be glitimo. Vartojimas. Gerti po 1 kapsulę per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 3 metų
vaikams. Viename „Sideral® Folic“ paketėlyje yra: 21 mg geležies, 70 mg vitamino C, 400 µg folio rūgšties, 1 mg vit. B6, 10 µg vitamino D ir 1,75 µg vit.
B12. Be glitimo. Vartojimas. 1 paketėlio turinį ištirpinti tiesiai burnoje kartą per dieną. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Nerekomenduojama
vartoti jaunesniems kaip 3 metų vaikams. Laikyti vaikams neprieinamoje ir nepastebimoje vietoje. Vartojant dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą.
Reklamos teksto parengimo data 2022-03-28. PM-LT-2022-3-1025.
* Gomez- Ramirez et al. Sucrosomial Iron. 2018

BIOKALIS 400 mg, 30 paketėlių 639 383 €
BIOKALIS FORTE, 30 paketėlių 849 509 €
MAISTO PAPILDAI. Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioKalis 400 mg“ ir „bioKalis forte“ sudėtyje - grynas kalio citratas milteliu pavidalu!
Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį, bei svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos:
be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Tinka veganams ir vegetarams. Pagaminta Izraelyje.
100% GRYNAS KALIO CITRATAS!

NORMALIAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJAI KRAUJYJE PALAIKYTI

22
-30% 1602€

89

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

-30% 447€6

39

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

-30%

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-35%

AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 15 kramtomųjų tablečių 549 384 €
AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ (mikstūra), 100ml 699 489 €
AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ, 20 kapsulių 698 489 €

AMBIO MAGNIS, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 30 paketėlių 999 649 €
AMBIO KALIS, milteliai geriamajam tirpalui ruošti, 30 paketėlių 749 487 €

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

-40% 449€7

NUO

49

933€

GINGIUM 120 MG, 30 plėvele dengtų tablečių 933 €
GINGIUM 120 MG, 60 plėvele dengtų tablečių 1770 €

VITADAY KOMPLEKSAS ATMINČIAI, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-40% 992€16

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

-40%

54

SALDUS MIEGAS, 15 kapsulių 698 419 €
SALDUS MIEGAS eliksyras, 150 ml 846 508 €
TRIPTAN FORTE, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS. „Triptan forte“ vienoje kapsulėje yra 150 mg 5-hidroksitriptofano (5-HTP). Tai natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų –
Griffonia simplicifolia – sėklų. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas
B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.
TAI, KO REIKIA GYVENIMUI BE STRESO!

MAISTO PAPILDAI. Linija „Saldus miegas“ – dvejopo poveikio, skirta padėti greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. „Saldus miegas“ vartotojų jau įvertintas, dvejopo poveikio, net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, skirtas greičiau užmigti ir atsikelti pailsėjus. Sudėtyje esantys šimtmečius naudojami ramunėlių, valerijonų
ekstraktai ir mokslo pagrįstos medžiagos – 5-hidroksitriptofanas ir melatoninas – bei B grupės vitaminai padės patiriantiems stresą ir jaučiantiems nerimą. Tik
1 kapsulė prieš miegą! „Saldus miegas eliksyras“ malonaus karamelės skonio, skystas maisto papildas miegui. Nepamainomas daug keliaujantiems, dirbantiems pamaininį darbą bei intensyviai gyvenantiems žmonėms. Patogus vartoti, nes nereikia užgerti vandeniu. Unikalioje sudėtyje yra GASR (Gama-amino
sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano ir 1 mg melatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant
1 mg melatonino prieš einant miegoti). Vartojimas: suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų gerti po 15 ml (3 arbatinius šaukštelius) 30 min prieš miegą.
GERAM POILSIUI – SALDUS MIEGAS
NERVŲ SISTEMAI, RAUMENIMS, NUOVARGIUI MAŽINTI, IMUNITETUI

IKI

-30%

-40%

NEURO BALANCE,

30 kapsulių 869 608 € -30 %
MAISTO PAPILDAS. NEURO BALANCE sudėtyje yra valerijono, melisos, apynių, pasifloros ekstraktų ir B grupės vitaminų.
Vitaminai B1, B2, B6, niacinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos
veiklą.
Vitaminai B1, B6, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
Vitaminai B2, B6, niacinas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Vitaminas B1 ir niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
Vitaminas B2 padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

B KOMPLEKSAS SU VITAMINU C,

30 kapsulių 856 514 € -40 %
MAISTO PAPILDAS. Tiaminas, riboflavinas, vitaminai B6, B12, C, niacinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Tiaminas, vitaminai B6, B12
ir niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Foliatai padeda
mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Pantoteno rūgštis padeda palaikyti
normalią protinę veiklą, padeda palaikyti normalią steroidinių hormonų, vitamino D ir kai kurių neuromediatorių sintezę ir apykaitą. Vitaminas E padeda
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

BIOMAGNIS B6 PREMIUM, 28 pakelių 1009 706 €
BIOMAGNIS 300 MG + BIOKALIS 300 MG, 30 pakelių 1298 909 €
MAISTO PAPILDAI. Išskirtiniai maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. Išsirinkite reikalingiausią: magnis su kaliu, magnis su vitaminais B6, B12 ir
cinku! Magnis ir kalis reikalingi normaliai nervų sistemos veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Vitaminai B6 ir B12
padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, psichologinę funkciją, raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – tik aktyviosios
medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Izraelyje.
GAMTOS ĮKVĖPTI MINERALAI IŠ IZRAELIO!

PRODUKTAI
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AMBIO VITAMINŲ
B KOMPLEKSAS
FORTE,

999€

-40%

5 99

€

90 tablečių

7

98
€

-40%

4

79

€

30 kapsulių

1249€

5 84

€

AMBIO NAKVIŠŲ
ALIEJUS +
SPANGUOLĖS,

15

98
€

-40%

9 59

€

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Pirmojo šalto spaudimo dvimečių nakvišų aliejus ir spanguolių uogų ekstraktas.
• Stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) ekstraktui būdinga didelė
proantocianidinų koncentracija.

MAISTO PAPILDAS
• Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.

AMBIO GERAI
NUOTAIKAI,

899€

MAISTO PAPILDAS
• Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei deguonies pernešimą organizme.
• Geležis atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.
• Vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.
• Vitaminas B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
• Foliatai padeda palaikyti normalią kraujodarą, homocisteino apykaitą, aminorūgščių sintezę, psichologinę funkciją.
• Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu.
• Vitaminas C gerina geležies absorbciją.
• Varis padeda palaikyti normalų geležies pernešimą organizme.
• Manganas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.

MAISTO PAPILDAS
• Subalansuotas B grupės vitaminų kompleksas.
• Riboflavinas, tiaminas, niacinas, biotinas, vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti
normalią nervų sistemos veiklą.
• Tik 1 tabletė per dieną.

AMBIO LAKTOBIFIDOBAKTERIJŲ
KOMPLEKSAS
EXTRA, 20 kapsulių

AMBIO GELEŽIS
SU B12, 30 tablečių

-35%

-40%

749

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

€

AMBIO RUTINAS
PLIUS,
30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

789€

-40%

4 73

€
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AMBIO OMEGA-3,
60 kapsulių

8

99
€

-40%

5

39

€

MAISTO PAPILDAS
• Eikozapentaeno rūgštis (EPR) ir dokozaheksaeno rūgštis (DHR) padeda palaikyti
normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg
EPR ir DHR.

AMBIO DETOX
COMPLEX,

4

99
€

10 kapsulių

-30%

3

49

€

AMBIO ŠLAPIMO
7
TAKAMS SU LAKTOBIFIDOBAKTERIJOMIS,

98
€

20 kapsulių

-40%

4 79

€

MAISTO PAPILDAS
• Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis ir spanguolių ekstraktu.

AMBIO LAXATIVE
COMPLEX,

2

99
€

-35%

194

€

10 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Magnis padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą ir palaikyti normalią energijos apykaitą.
• Cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių apykaitą.
• Vitaminai B1, B6 ir C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą ir normalią nervų
sistemos veiklą.

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

-40%

-40%

AMBIO
AUGALINIAI
POLIFENOLIAI,
60 tablečių

2249€

13 49

MAISTO PAPILDAS
• Sudėtyje yra brokolių, žaliosios arbatos, granatų ir ciberžolių ekstraktų.
• Tik 1 tabletė per dieną.

€

AMBIO SELENAS,
90 tablečių

799€

4 79

€

MAISTO PAPILDAS
• Sudėtyje esantis selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir
apsaugoti ląsteles nuo oksidacines pažaidos, padeda palaikyti normalią skydliaukės
veiklą, normalią plaukų ir nagų būklę, normalią spermatogenezę.
• Tik 1 tabletė per dieną.

Lioton 1000

(heparino natrio druska)

MAZGINIAM VENŲ IŠSIPLĖTIMUI IR JO
SUKELIAMOMS KOMPLIKACIJOMS GYDYTI

DĖL OPTIMALIOS HEPARINO KONCENTRACIJOS LIOTON 1000 SUTEIKIA
SIMPTOMŲ PALENGVĖJIMĄ, SUMAŽINA PATINIMĄ, GRĄŽINA KOMFORTĄ.

MAŽINA DĖL SĄNARIŲ IR RAUMENŲ TRAUMŲ, SAUSGYSLIŲ PATEMPIMO
ATSIRANDANTĮ PATINIMĄ IR KRAUJOSRUVAS.

LT_Lio_03_2021_V1_press

SUTEIKIA MALONŲ VĖSINIMO POJŪTĮ.

Lioton 1000 TV/g gelis. Heparino natrio druska. Nereceptinis vaistinis preparatas. Terapinės indikacijos. Lioton vartojamas: mazginiam venų išsiplėtimui ir jo sukeliamoms komplikacijoms (kraujo krešulių susidarymui
pažeistose venose esant jų sienelių uždegimui arba be jo, uždegimui šalia venų esančiuose audiniuose bei opoms, susidariusioms odoje virš išsiplėtusių venų) gydyti; pažeistų venų sienelių uždegimui, pasireiškusiam po chiruginių
operacijų, gydyti; dėl venų operacijos atsiradusiems simptomams slopinti (pvz., mėlynėms, patinimui); dėl sąnarių ir raumenų traumų, sausgyslių patempimo atsirandančiam patinimui ir kraujosruvoms mažinti. Vartojimo
būdas: gelis tepamas ant odos pažeistoje vietoje ir švelniai įtrinamas 1–3 kartus per parą. Iš tūbelės patartina išspausti 3–10 cm gelio. Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, reikia kreiptis į gydytoją. Kontraindikacijos.
Lioton vartoti negalima: jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) heparinui arba bet kuriai pagalbinei Lioton medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu padidėjusi kraujosruvų tikimybė, gydymas Lioton
turi būti atidžiai įvertintas gydytojo; jeigu panaudojus Lioton atsiranda alergijos (padidėjusio jautrumo) požymių ir simptomų, vartojimą reikia nutraukti nedelsiant; jeigu yra atvirų žaizdų, iš odos kraujuoja arba yra odos infekcijos
požymių plote, kurį reikia gydyti, Lioton vartoti negalima; nevartoti srityse, nepadengtose oda (pvz., lyties organų, burnos ertmės gleivinės). Atstovas Lietuvoje. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius
LT-03163. Tel. +370 5 269 19 47, el. paštas LT@berlin-chemie.com
Reklama paruošta 2021 m. gegužės mėn.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas
gali pakenkti jūsų sveikatai.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM
el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

www.lioton.lt

SKAUSMUI

NUO

KAULAMS, SĄNARIAMS
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-40% 899€14

199€

98

IBUMETIN®

IBUMETIN®, 200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 199 €
IBUMETIN®, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 249 €
IBUMETIN®, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 399 €
Nereceptiniai vaistiniai preparatai. Veiklioji medžiaga: 1 tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ar vidutinio stiprumo
skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių ar sukelto menstruacijų, malšinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems nei
12 m. paaugliams įprasta paros dozė yra 1–2 tabletė(s) IBUMETIN® 200 mg arba 1 tabletė IBUMETIN® 400 mg. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg. Tabletę reikia
užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems
nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU). Ligonis anksčiau sirgo acetilsalicilo rūgšties arba kitokių NVNU sukelta astma, angioneurozine edema, dilgėline, rinitu ar kitokia padidėjusio jautrumo reakcija. Aktyvi arba buvusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, kraujavimas iš virškinamojo trakto
ar kitoks kraujavimas, sunkus kepenų, širdies, inkstų funkcijos nepakankamumas, hemoraginė diatezė, paskutinių 3 nėštumo mėnesių ar žindymo laikotarpis.
Vaikams ir paaugliams iki 12 m. vartoti negalima. Specialūs įspėjimai: specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų, kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi,
sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai, sergama cukriniu diabetu, raudonąja vilklige ar kitomis kolagenozėmis, Krono liga, opiniu kolitu,
hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų, senyviems žmonėms. Prasidėjus kraujavimui, atsiradus opų ar odos
reakcijų, vartojimą būtina nedelsiant nutraukti ir kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Teksto parengimo data: 2020 liepos mėn. Numeris: C-APROM/LT/IBP/0005

NUO

AMBIO VITAMINAI D3 IR K2, 60 kapsulių
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.
• Vitaminas K padeda palaikyti normalų kraujo krešėjimą ir normalią kaulų būklę.

-40% 444€7

399€

40

DICLAC

DICLAC, 1 % gelis, 50 g 399 €
DICLAC, 5 % gelis, 50 g 699 €
DICLAC, 5 % gelis, 100 g 999 €
Nereceptiniai vaistiniai preparatai. Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g „Diclac“ 5% gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos. 1 g „Diclac“ 1% gelio yra 10
mg diklofenako natrio druskos. Indikacijos: vaistai naudojami iš išorės lokaliam skausmui malšinti, uždegimui slopinti ir patinimui mažinti. Vartojimo būdas
ir dozavimas: ploną „Diclac“ 5 % gelio sluoksnį ant pažeistos vietos reikia tepti 2 kartus per parą. Ploną „Diclac“ 1 % gelio sluoksnį ant pažeistos vietos reikia
tepti 3-4 kartus per parą. Kontraindikacijos: vaistų naudoti negalima esant jautrumui diklofenakui ar bet kuriai pagalbinei vaistų medžiagai, jei pavartojus kitų vaistų nuo skausmo buvo pasireiškęs astmos priepuolis, netikėtas nosies gleivinės paburkimas ar odos reakcija (dilgėlinė). Vaistų negalima naudoti
jaunesniems kaip 14 m. vaikams bei 3 paskutinius nėštumo mėnesius. Specialūs įspėjimai: šiais vaistais negalima tepti burnos. Draudžiama vaistus nuryti.
„Sandoz Pharmaceuticals d.d.“ filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com. BS2102103990.
Teksto patvirtinimo data: 2021 02 10.
STIPRUS ATKIRTIS SKAUSMUI!
INTENSYVAUS POVEIKIO ŠILDOMASIS PLEISTRAS

-20% 159€1

99

SOLI-D, 20 kramtomųjų tablečių
Maisto papildas. „Soli-D“ – puikaus ananasų skonio kramtomosios tabletės, kurių sudėtyje yra net 4000 TV vitamino D3! Būtent tokia vitamino D dozė
per dieną yra efektyvi ir saugi. Tinka ir nėščioms bei krūtimi maitinančioms moterims. Vitaminas D3 padeda palaikyti normalią dantų, kaulų būklę, taip pat
normalią raumenų funkciją bei imuninės sistemos veiklą. Vartojimas: sukramtyti po 1 tabletę per dieną.
REIKALINGAS KAIP SAULĖ!
SĄNARIAMS, KAULAMS, KREMZLĖMS

-40%
ATLANT, 28 pakeliai 4309 2585 €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg,
20 pakelių 1099 659 €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg milteliai,
60 pakelių 2149 1289 €

PYRALGINA TERMO HOT, 1 vnt.
MEDICINOS PRIETAISAS. „PYRALGINA TERMO HOT“ yra intensyvaus poveikio šildomasis pleistras, kuris veiksmingai ir natūraliai atpalaiduoja giliuosius raumenis
ir dėl to lengvina nugaros, pečių, strėnų, kaklo, sausgyslių bei reumatinį skausmą. „PYRALGINA TERMO HOT“ veikia iki 14 valandų. Ypatingai tinka lėtinių skausmų
gydymui. Šiluma suaktyvina kraujotaką, limfos drenažą, atpalaiduoja giliuosius raumenis, susilpnėja skausmas, silpnėja uždegimo požymiai.
PAPRASTA IR EFEKTYVU!

MAISTO PAPILDAI
Didžiausią kolageno kiekį turintis produktas Lietuvoje - „Atlant“. 1 pakelyje: net 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino
C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas, kuris yra odos bei sąnarių kremzlių ir kaulų sudedamoji dalis. „bioGlucosamine
Marine“ - natūralios jūrinės kilmės gliukozamino sulfatas! 1 paketėlyje net 1500mg gliukozamino sulfato. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė
dalis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių, kaulų ir odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą bei normalią kaulų būklę. Maisto papildų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos! Be konservantų, dažiklių ar stabilizatorių.
Pagaminta Izraelyje. * 1 – Lyginant su Lietuvos rinkoje 2018-2020 m. platintais produktais, sudėtyje turinčiais kolageno (tokių produktų sąrašas nustatytas
pagal UAB „Softdent“ 2018-2020 m. ataskaitą), „Atlant“ yra daugiau kolageno.
SUTEIK TITANIKŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!
KAULAMS IR SĄNARIAMS

-30% 188€2

68

-30%
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15

SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 30 tablečių 997 698 €
SUPER CAL500 MAG250 ZINC15, 100 tablečių 1640 1148 €

GLIUKOZAMINAS PLIUS KOLAGENAS,CHONDROITINAS, MSM
AMEDIPLUS PLEISTRAS NUOSPAUDOMS 7x2,2cm, 10 vnt.
MEDICINOS PREKĖ

60 tablečių 1638 1147 €

MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.gamtosnamai.lt
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PERŠALUS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

GERKLEI

-30%

-50%
AMBIO EŽIUOLĖ, 100 tablečių 798 399 €
MAISTO PAPILDAS
• Rausvažiedės ežiuolės padeda palaikyti natūralią organizmo apsaugos funkciją.

AMBIO REISHI, 90 kapsulių 1898 949 €
MAISTO PAPILDAS
• Vitaminas C ir tikrinių blizgučių (Reishi grybų) ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AMBIO UNA DE GATO (gauruotoji unkarija), 45 tabletės 798 399 €
MAISTO PAPILDAS
• Gauruotosios unkarijos padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Quixx acute nosies purškalas, 100ml 899 809 €
Quixx Baby nosies lašai, 10ml 619 557 €
Quixx daily nosies purškalas, 100ml 899 809 €

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių 399 279 €
HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių 399 279 €
HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių 419 293 €
MAISTO PAPILDAI
Įvairių skonių pastilės gerklei, pagamintos Šveicarijoje. Sudėtyje esančios islandinės kerpenos, vaistinių šalavijų lapų ekstraktas padeda palaikyti gerklės, ryklės
ir balso stygų funkcijas, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą.
HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, 4 vnt. 309 216 €
MAISTO PRODUKTAS
Obuolių ir aviečių skonio ledinukai vaikams nuo 3 metų.

-40% 461€7

-10%
QUIXX

HERBITASSIN®

69

Quixx Extra nosies purškalas, 30ml 629 566 €
Quixx nasal spray, 30ml 619 557 €
Quixx Soft nasal spray, 30ml 609 548 €

MEDICINOS PRIEMONĖ
„Quixx“ - efektyviai mažina peršalimo, gripo ar alergijos sukeltą nosies ir sinusų užsikimšimą. Dozavimas. Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1-2 įpurškimai
į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. Suaugusiems: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2-3 kartus per dieną. „Quixx Soft“su alavijų ekstraktu – tai natūrali,
pagalbinė priemonė, drėkinanti jautrias nosies sieneles ir apsauganti nuo peršalimo sukeliamų simptomų nosyje. Dozavimas.Kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir
vaikams iki 5 metų: 1 įpurškimas į kiekvieną šnervę iki 4 kartų per dieną. Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiesiems: esant reikalui, 1–3 įpurškimai į kiekvieną šnervę
kelis kartus per dieną. Quixx Extra“ su eukaliptų aliejumi sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu, stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą,
suteikia stiprų gaivumo pojūtį.Dozavimas Quixx Extra: Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1 – 2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną, suaugusiems ir
paaugliams: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną. LT-Qui-11-2020-V1 pharma. Reklama paruošta 2020 m. Gruodžio mėn
QUIXX. VANDENYNO GALIA PRIEŠ SLOGĄ!

-40%

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

PROPOLINK burnos purškalas, 30 ml
MAISTO PAPILDAS. Buteliukas su purkštuvu ir aplikatoriumi be propelento dujų.
Propolis padeda sušvelninti sudirgintos gerklės simptomus bei diskomfortą. Medaus sudėtyje yra natūralių antioksidantų, kurie padeda palaikyti bendras
organizmo apsaugos funkcijas. Vaistinių čiobrelių ekstraktas padeda palaikyti normalią viršutinių kvėpavimo takų funkciją, padeda sušvelninti sudirgintos
gerklės simptomus. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

IKI

-40%

VITAMINAS D3 40 µg, 80 kapsulių 1004 703 € -30 %
VITAMINAS C 500 mg, apelsinų skonio, 40 kramtomųjų tablečių 906 634 € -30 %
RYKLIŲ TAUKAI, 30 kapsulių 1143 686 € -40 %
MAISTO PAPILDAI

Pasiūlymai galioja 2022 06 01 – 2022 06 30.
Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su
vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose
dalyvaujančioms prekėms. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita
informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas
gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju
ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto
svetainėje www.vvkt.lt.
Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS
vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius
preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2022 04 16.

GERAI SAVIJAUTAI
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GERAI SAVIJAUTAI

IKI

-30% 090€1

-30%

29

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

DINADAX KRAMTOMOSIOS LAZDELĖS
MAISTO PAPILDAI

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

-40%

-30%

OMEGA-3 1000 MG,

MAGNEZ+B6 OPTIMAL,

CENTRUM

60 kapsulių 959 575 €

100 tablečių 759 455 €

MAISTO PAPILDAI

Padeda palaikyti normalią organizmo funkciją ir imuninės sistemos veiklą. Šie produktai yra maisto papildai ir nepakeičia įvairios, subalansuotos mitybos bei
sveiko gyvenimo būdo. PM-LT-CNT-21-00001
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.
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MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

Maisto papildas, kurio sudėtyje yra mitybą papildančio magnio ir vitamino B6.
Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams po 1 tabletę
per dieną.

00
€

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.

30

95
€

-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.

GERAI SAVIJAUTAI

IKI
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-30%

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

-30% 146€2

09

16
-30% 1152€
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OMEGA-3 PLIUS RESVERATROLIS,
KOFERMENTAS Q10, 60 kapsulių

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

MAISTO PAPILDAS
Eikozapentaeno rūgštis ir dokozaheksaeno rūgštis (EPR/DHR) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant
250 mg EPR ir DHR.
Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir energijos apykaitą.
Vitaminas B6 ir vitaminas B12 padeda palaikyti raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, normalią nervų sistemos veiklą bei normalią psichologinę funkciją.
Foliatai padeda palaikyti normalią kraujodarą, aminorūgščių sintezę, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Vitaminas D3 ir selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Selenas ir vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

-30% 172€2

-30%
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VISIEMS EMILI FITO ARBATŲ MIŠINIAMS
GERAI JŪSŲ SAVIJAUTAI

NOSIES PLEISTRAS NUO KNARKIMO, 10 vnt.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

MEDICINOS PREKĖ

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

-30 5
%

94€
849

FITTYDENT
Fittydent kremas 40g dantų protezams tvirtinti su mira ir alaviju
Fittydent Super kremas dantų protezams tvirt.ypač st. fiksacijos 20g

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
„Fittydent“ – stiprus, ilgai laikantis fiksuojamasis kremas, neleidžiantis protezams slysti ir slankioti. Netirpus vandenyje ir atsparus rūgščiai, todėl nenuplaunamas skysčių ar seilių. „Fittydent“ dantų protezų fiksuojamasis kremas garantuoja stiprų dantų protezų ir dantenų sukibimą.

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

SUNSTAR GUM

GUM ORIGINAL WHITE, dantų pasta, 75 ml 1049 €
GUM ACTIVITAL SONIC, dantų šepetėlis 1899 €
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

GUM Original White dantų pasta atkuria ir palaiko natūralų dantų baltumą, nepažeidžiant burnos ertmės. Tai pasiekiama nenaudojant šiurkščių abrazyvinių medžiagų ar
agresyvių balinimo medžiagų. Elektriniai dantų šepetėliai „ GUM Activital Sonc“. 12 000 virpesių per minutę. Minkšti smailėjantys šereliai pasiekia 47 kartus giliau dantenų
linijos ir pašalina 50% daugiau apnašų.

SVEIKOS DANTENOS, SVEIKESNIS GYVENIMAS.
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GROŽIUI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-25%

-40%

URIAGE

AMBIO

DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA

„Uriage“ dermatologinė kosmetika gimsta Prancūzijos Alpių papėdėje. Ilgus metus kurta, pagrįsta moksliniais tyrimais, naudojama
kasdien ir esant odos problemoms.
KIEKVIENAI DIENAI. KIEKVIENO POREIKIAMS. VISIEMS ODOS TIPAMS. VISAI ŠEIMAI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

SVORIUI MAŽINTI

Ambio Alaus mielës, 150 tablečių 699 419 €
Ambio Asiūklis, 100 tablečių 995 597 €
Ambio Garcinija, 45 kapsulės 1198 719 €
MAISTO PAPILDAI

Ambio Spirulina, 100 tablečių 799 479 €
Ambio Super Guarana, 120 tablečių 999 599 €
Ambio Žalioji arbata, 100 tablečių 899 539 €

MOTERS INTYMIAI HIGIENAI IR SVEIKATAI

-30%

-30%

HYDROLESS SLIM,

60 kapsulių 1152 806 €
MAISTO PAPILDAS
Padeda palaikyti normalų kūno svorį.
Padeda palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus. Padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.
Juodieji pipirai padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto bei kepeną
funkciją. Juodieji pipirai ir karčiavaisis citrinmedis padeda palaikyti normalų
kūno svorį.
Didžiųjų dilgėlių ekstraktas padeda palaikyti normalų skysčių pasišalinimą
per inkstus, padeda palaiky ti normalią šlapimo takų funkciją. Cinkas ir
chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.
Cinkas padeda palaikyti normalią rlebalų rūgščių apykaitą, padeda apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir padeda palaikyti normalią baltymų sintezę. Vartojimo būdas: 2 kapsules per dieną. Ryte ir vakare. Vartoti po valgio,
užgerti stikline vandens.

HYDROLESS, 30 kapsulių 835 585 €
MAISTO PAPILDAS
Padeda palaikyti normalų skysčių pasišalinimą per inkstus, padeda palaikyti
normalią šlapimo takų funkciją.
Medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį
Džiovintų stambiauogių spanguolių milteliai, 80 mg
Didžiųjų dilgėlių ekstraktas, 50 mg
Obuolių acto milteliai, 50 mg
Cinkas, 12 mg (120 %)*
Vartojimo būdas: po 1 kapsulę per dieną. Vartoti po valgio, užgerti stikline
vandens.
HYDROLESS – NUO VANDENS KAUPIMOSI!

PERFECTIL
MAISTO PAPILDAI
„Perfectil“ – grožio priemonių linija odai, plaukams ir nagams. Aktyvieji elementai pamaitina pačius giliausius odos, plaukų, nagų sluoksnius. Kitaip nei kremai
ar serumai, „Perfectil“ visą darbą rūpestingai atlieka iš vidaus.
Naujiena – kolageno gėrimai odai ir plaukams „Perfectil Platinum Collagen“. Sudėtyje yra patentuotas hidrolizuotų jūrinių kolageno peptidų kompleksas „Peptan®“, kuris dėl itin mažo molekulinio svorio išsiskiria aukštu biologiniu prieinamumu ir užtikrina itin gerą pasisavinimą bei efektyvumą.
IŠLAISVINK SAVO GROŽĮ SU „PERFECTIL“!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

MOTERS INTYMIAI HIGIENAI IR SVEIKATAI

-20%

-40% 299€4
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LOTAMILE
KOSMETIKOS PRIEMONĖS, MEDICINOS PREKĖS
„Lotamile“ makšties ovulių sudėtyje yra polikarbofilo. Jis ilgiau išlaiko veikliąsias medžiagas makštyje ir taip pailgina ovulės veikimą.
„Lotamile Hialuronic“ makšties ovulės su hialurono rūgštimi naudojamos esant makšties sausumui, atrofiniam vaginitui. Ovulės mažina niežulį, skausmą
lytinių santykių metu, drėkina, sutepa makštį, neleidžia išsausėti, saugo jos ekosistemą.
„Lotamile Boric“ makšties ovulės su boro rūgštimi naudojamos norint išvengti ar gydant makšties infekcijas. Ovulės mažina sudirgimą, deginimo ir niežėjimo
pojūtį.
„Lotamile Girls“. Švelnus intymios higienos prausiklis yra specialiai sukurtas mergaitėms nuo 1 metų. Prausiklis patikrintas dermatologų, nedirgina gleivinės,
švelnina bei ramina sudirgusią odelę, turi drėkinamąjį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko tinkamą mergaičių intymių sričių terpę.
Puikiai pakeičia muilą, dušo gelius, kurie gali būti per stiprūs ir dirginantys.
„Lotamile Soft“. Intymios higienos prausiklis moterims idealiai tinka naudoti kasdien, suteikia gaivumo, švaros pojūtį. Prausiklis nedirgina gleivinės, švelnina
bei ramina sudirgusią odą, turi drėkinamąjį, šlapimo kvapą naikinantį poveikį, užtikrina natūralią apsauginę gleivinės funkciją, palaiko intymių sričių rūgštinę
terpę, kurios pH 4. Ypač rekomenduojamas ginekologinio gydymo metu, menstruacijų, nėštumo metu, po gimdymo.

VITADAY VITAMINAI GROŽIUI, 30 kapsulių

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

MAISTO PAPILDAS

ALERGIJAI

AKIMS
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NUO ALERGIJOS

699€

-40% 779€12
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ALLERGODIL
ALLERGODIL, 0,1 % nosies purškalas (tirpalas), 10 ml
ALLERGODIL, 0,05 % akių lašai (tirpalas), 6 ml
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 0,1 % nosies purškalas (tirpalas) „Allergodil“: 1 ml tirpalo yra 1 mg (0,1 %) azelastino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: nuolatinės alerginės slogos
arba sezoninės alerginės slogos (vadinamosios šienligės) simptomų lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 m. vaikams – 1 įpurškimas į šnervę 2
kartus per parą (ryte ir vakare). „Allergodil“ nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 6 m. vaikams. Vartojimo būdas: galvą laikant tiesiai, į kiekvieną nosies landą įpurkšti po 1 dozę. Vaisto
galima vartoti tol, kol simptomai išnyksta. Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 4 savaites nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją. Kontraindikacijos: alergija azelastino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei praleista vienkartinė „Allergodil“ dozė, jokios specialios priemonės nereikalingos. Vaistas vartojamas toliau
taip, kaip paskirta. Vengti vaisto patekimo į akis. 0,05 % akių lašai (tirpalas) „Allergodil“: 1 laše tirpalo „Allergodil“ yra 0,015 mg azelastino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: suaugusiųjų ir
vyresnių nei 4 m. vaikų sezoninio alerginio konjunktyvito (junginės uždegimo) simptomams šalinti ir jų profilaktikai bei nuolatinio (ne sezoninio) alerginio konjunktyvito (junginės uždegimo)
simptomams šalinti. Dozavimas ir vartojimo būdas: įprasta dozė – 1 lašas į kiekvieną akį 2 kartus per dieną. Rekomenduojama vartoti „Allergodil“ tol, kol esate veikiami alerginių medžiagų
(pavyzdžiui, žiedadulkių, namų dulkių), net ir tuo atveju, jei simptomai palengvėja. Jeigu per 2 dienas simptomai nepalengvėjo ar pasunkėjo, dėl tolesnio gydymo būtina kreiptis į gydytoją.
Vartojimo būdas: lašinti į akis. Kontraindikacijos: alergija azelastino hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Vartoti negalima jaunesniems kaip 4 m. vaikams. Specialūs
įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti „Allergodil“: jeigu nesate tikri, kad simptomai atsirado dėl alergijos (pavyzdžiui, pažeista
tik viena akis, susilpnėjęs regėjimas ir nėra jokių simptomų, susijusių su nosimi), jeigu simptomai sunkėja ar trunka ilgiau kaip 48 valandas nepaisant „Allergodil“ vartojimo. Prieš vartojant
„Allergodil“, kontaktinius lęšius išsiimkite ir vėl juos įsidėkite ne anksčiau kaip po 15 minučių. Reklamos teksto parengimo data 2019-04. MYL-LT-19-24

AMBIO BETA KAROTENAS,
90 kapsulių
MAISTO PAPILDAS.
• Tik 1 kapsulė per dieną.

NUO ALERGIJOS

399€

-40%
LIUBERIN

CETIRIZIN ACTAVIS 10 mg, 10 dengtųjų tablečių

Liuberin + lutein 35mg, 30 kapsulių 1605 963 €
Liuberin superior, 30 kapsulių 1948 1169 €

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

MAISTO PAPILDAI. Linija „Liuberin“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. “Liuberin superior” net 18 aktyviųjų medžiagų
kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Sudėtis praturtinta ginkmedžiu, kuris padeda palaikyti akies
kraujotaką. O “Liuberin +LUTEIN 35 mg” – naujausia formulė akims! Šio preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg liuteino ir 3 mg zeaksantino,
kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Gausi sudėtis išsiskiria ir mėlynių uogų ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir
kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.
RYŠKIOMS GYVENIMO SPALVOMS!

NUO ALERGIJOS

699€

-35% 357€5
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MOMETASONE TEVA

50 µg dozėje, nosies purškalas (suspensija), 60 dozių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Kiekvienoje pompos išpurškiamoje dozėje (0,1 ml) yra 50 µg mometazono furoato (monohidrato pavidalu). Terapinės indikacijos: „Mometasone
Teva“ nosies purškalas vartojamas nuo 18 m. suaugusiesiems šienligės (sezoninio alerginio rinito) simptomams šalinti. Dozavimas ir vartojimo metodas: įprastinė rekomenduojama dozė yra
2 įpurškimai (50 µg įpurškime) į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą (bendra dozė 200 µg). Palaikomoji dozė – 1 įpurškimas į kiekvieną nosies landą 1 kartą per parą (bendra paros dozė 100
µg). Kai kuriems pacientams pavartojus „Mometasone Teva“ ligos simptomai pradeda mažėti per 12 val. po pirmosios dozės įpurškimo, tačiau visavertis poveikis pasireiškia per dvi pirmąsias
dienas. Dėl to labai svarbu vaistą vartoti reguliariai, kad pasiektumėte visavertį gydymo poveikį. Jeigu pagerėjimo po 14 parų vartojimo nėra arba jis yra nepakankamas, reikalinga medicininė
konsultacija. Vartojimo metodas: prieš kiekvieną vartojimą talpyklę reikia gerai papurtyti. Kontraindikacijos: „Mometasone Teva“ vartoti negalima: jeigu yra alergija mometazono furoatui
arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu nosies gleivinėje yra negydytas infekcijos sukeltas uždegimas; jeigu jums neseniai operuota arba sužeista nosis; nevartokite nosies
purškalo, kol jūsų nosis sugis. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės reikalingi, jeigu sirgote arba sergate tuberkulioze; jeigu organizme yra bet kokia infekcija; jeigu vartojate geriamųjų
arba švirkščiamųjų kortikosteroidų; jeigu sergate cistine fibroze. Pasitarkite su gydytoju, jeigu Jūsų imuninė sistema yra nusilpusi (jeigu esate neatsparus infekcijoms) ir turėjote kontaktą su
sergančiuoju tymais arba vėjaraupiais. Jūs turėtumėte vengti kontakto su šiomis infekcijomis užsikrėtusiais žmonėmis; jeigu jums yra nosies arba gerklės infekcija; jeigu vartojate šį vaistą kelis
mėnesius ar ilgiau; jeigu nosyje ar gerklėje nuolat jaučiate dirginimą. Kortikosteroidų turinčius nosies purškalus vartojant ilgą laiką ir didelėmis dozėmis, dėl vaisto patekimo į visą organizmą
gali pasireikšti šalutinis poveikis. Jeigu Jums niežti arba yra sudirgusios akys, gydytojas gali Jums rekomenduoti kitokį gydymą kartu su „Mometasone Teva“ nosies purškalu. Jeigu pradėtumėte
matyti lyg per miglą arba jums pasireikštų kiti regėjimo sutrikimai, kreipkitės į savo gydytoją. Teksto peržiūros data 2021-02-05.

VITADAY KOMPLEKSAS AKIMS, 30 kapsulių

ĮKVĖPKITE, IŠKVĖPKITE – ALERGIJA NUGALĖTA.

MAISTO PAPILDAS.
AKIMS

399€

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

23
-30% 1630€
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SUPEROPTIC, 60 minkštųjų kapsulių
Maisto papildas. Sudėtyje gausu omega-3 riebalų rūgščių, taip pat yra vitaminų (A, B grupės, C, E) ir mikroelementų (cinko, mangano, vario, seleno). Maisto
papildas turi liuteino ir zeaksantino, kurių natūraliai yra akių geltonojoje dėmėje. Dėl sudedamųjų dalių „Superoptic“ padeda išsaugoti normalų regėjimą ir
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 1 kapsulę per parą nuryti užsigeriant nedideliu kiekiu skysčio. Rekomenduojama produktą vartoti valgio metu.
VISAPUSĖ APSAUGA TAVO AKIMS.

28

ODAI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

PAVIRŠINIŲ ODOS ŽAIZDŲ GIJIMO GERINIMUI

-35% 389€5

NUO

99

499€

BEPANTHEN

Bepanthen 50 mg/g kremas, 30 g 499 €
Bepanthen 50 mg/g tepalas, 30 g 499 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI. 1 g kremo arba tepalo yra 50 mg dekspantenolio. Indikacijos: paviršinių odos žaizdų (nedidelių nudegimų, nubrozdinimų) gijimo gerinimas.
Vartojimo būdas ir dozavimas: nuvalytą žaizdą ar pažeistą odą tepti kremu arba tepalu vieną ar daugiau kartų per dieną, reikalui esant. Gydymo trukmė priklauso nuo susirgimo pobūdžio ir eigos. Kontraindikacijos: alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: jei sergate kita liga, esate alergiškas arba
vartojate kitus vaistus, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Naudojant Bepanthen tepalą reikia vengti kontakto su akimis. Reklamos teksto parengimo data: 2022-05 CH-20220509-54

BEPANTHEN PLUS 50 mg/5 mg/g kremas, 30 g 549 €
AMBIO VITAMINAI A IR E FORTE,

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Vitaminas A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią geležies apykaitą, normalią odos ir gleivinių būklę.
• Vitaminas A padeda išsaugoti normalų regėjimą.
• Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

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

BEPANTHEN® – KIEKVIENŲ NAMŲ VAISTINĖLEI!
ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

549€

-20%
BEN’S
MEDICINOS PREKĖS. BEN‘S tai priemonės skirtos apsaugai nuo uodų ir kitų kraujasiurbių vabzdžių. BENS repelentai tinka visai šeimai, kuri maksimaliai saugo
nuo įkandimų iki 6 valandų. BEN‘S MAX didžiausios DEET koncentracijos (50 procentai DEET) repelentas. BEN‘S kariškių išbandytas ekstremaliomis sąlygomis,
visame pasaulyje: Sibiro taigoje, Aliaskoje ir Atogrąžų miškuose. Produktas efektyvus prieš erkes, prieš uodus, tropinius uodus ir kitus kraują siurbenčius vabzdžius. BEN‘S 30 ir BEN‘S su citrinkvapių eukapiltų aliejumi - tinka visai šeimai, todėl tiks ir vaikams ir tiems šeimos nariams, kurių oda yra ypač jautri. Neleiskite,
kad vabzdžių įkandimai ir jų sukeltas niežulys laikytų jūsų šeimą namuose. After Bite“ produktų linija kaip patikima niežulį mažinanti priemonė žinoma nuo
1975 m. AFTER BITE Raminamasis pieštukas – suteikia raminantį bei simptomus lengvinantį poveikį įsidilginus, po uodų, musių, vapsvų, bičių, medūzų ir
skruzdėlių įkandimų bei įgėlimų. Švelnus „After Bite® Kids“ kremas mažina niežulį bei įkandimų sukeltą diskomforto pojūtį. Puikiai tinka vaikams bei jautrią
odą turintiems žmonėms. Naudodami „After Bite® Kids“ kremą, pamiršite niežulį ir galėsite grįžti prie linksmybių.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30% 279€3

99

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

-20%

URGO

AMDIPLUS GLICERINAS SAUSOS ODOS PRIEŽIŪRAI, 60ml

Urgo pleistrai - inovatyvūs produktai padės prižiūrėti paviršines žaizdas. Tai patogūs, alergijos nesukeliantys bei orui pralaidūs pleistrai, kurių nelipni pleistro
pagalvėlė impregnuota antiseptiniu tirpalu, žaizdeles saugančiu nuo bakterijų.
Urgo Filmogel geliai – naujos kartos technologija pažeistiems nagams, pūslelinei, burnos žaizdoms, gelis odos įtrūkimams ir purškiamas pleistras mažiems
odos įtrūkimams.
URGO – PLEISTRŲ EKSPERTAI JAU 60 METŲ. PRIŽIŪRIMOS ŽAIZDOS GYJA GREIČIAU!

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-30% 244€3
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AMDIPLUS RICINOS ALIEJUS, 100 ml
MEDICINOS PRIEMONĖ
Tepti odą ir plaukus. Tik išoriniam naudojimui. Patekus į akis, nedelsiant jas praplauti dideliu vandens kiekiu.

-50%

PLEISTRAS ATSPARUS VANDENIUI 7x2cm, 200 vnt. 1200 600 €
PLEISTRAS ATSPARUS VANDENIUI 7x3,8cm, 200 vnt. 2000 1000 €
PLEISTRAS TAMPRUS 7x2cm, 200 vnt. 1600 800 €
PLEISTRAS TAMPRUS 7x3,8cm, 200 vnt. 2400 1200 €
MEDICINOS PREKĖS

BURNOS HIGIENAI

HIGIENAI

29

PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI

-25%

-20%

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

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

MOTERŲ INTYMIAI HIGIENAI

-15%

-25%
NAUJIENA

MULTI-GYN
KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS
Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonius pojūčius toje srityje: nepageidaujamą kvapą, niežulį ar deginimo pojūtį.
„Multi-Gyn“ puikiai supranta moterų poreikius, kai atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produktus,
kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel“, „Liquigel“, „Flora Plus“). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus 2QR*
kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralią makšties mikroflorą.
* 2QR kompleksas – patentuoti biologiškai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadensis Miller) medžiagų. www.2QR.com
JEI NORI BŪTI TIKRA DĖL SAVO SVEIKOS MAKŠTIES!

PARODONTAX

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
TARKITE SUDIE KRAUJUOJANČIOMS DANTENOMS.

-25%

-25%

ABENA

ELMEX

Danijos gamintojo ABENA produktai, skirti šlapimo nelaikymui, yra aukščiausios kokybės, atitinkantys skandinaviškus standartus. Produktai itin gerai sugeria ir
sulaiko skysčius bei „užrakina“ nemalonius kvapus su „Odour system“ sistema.
Diskretiški, švelnūs ir orui pralaidūs, todėl tinka net ir jautriausiai odai bei užtikrina komfortą. Pagaminti nenaudojant jokio balinimo ir latekso, pažymėti NORDIC
ECO LABEL ženklu, garantuojančiu tvarumą ir ekologiją.
AKTYVIOMS DIENOMS IR RAMIOMS NAKTIMS

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

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

AUSŲ SIERAI SUMINKŠTINTI IR IŠVALYTI

-15 9
%

31€
1095

-25

%

NAUJIENA

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

BLEND-A-DENT KLIJAI DANTŲ PROTEZAMS
Fiksuojamasis kremas pritvirtina protezus visai dienai, suteikdamas saugumo jausmą. Jis apsaugo gleivinę nuo mechaninių sužalojimų, kuriuos gali sukelti
protezai, ir neleidžia maistui patekti po dantų protezais. Kasdien naudodami fiksuojamąjį kremą „Blend-a-dent“, galėsite nevaržomai juoktis, kalbėti ir valgyti.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-20

%

JAI IR JAM

-40% 899€14

MAŽYLIUI IR MAMAI

IKI

99

31

-40%

AMBIO MULTIVITAMINAI MOTERIMS PLIUS, 60 tablečių
AMBIO MULTIVITAMINAI VYRAMS PLIUS, 60 tablečių

AMBIO VITAMINAS C VAIKAMS, 50 guminukų 978 587 € -40 %
AMBIO VITAMINAS D3 400TV, 20 kramtomųjų tablečių vaikams 399 259 € -35 %

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

INTYMIAI HIGIENAI

IKI

-40% 389€6

-30%
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VAGISAN
KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS. Priemonės „Vagisan“ su natūralia pieno rūgštimi skirtos tinkamai lytinių organų priežiūrai. Rūgšti aplinka – būtina
sąlyga, kad laktobacilos galėtų pačios gaminti pieno rūgštį ir daugintis. Taip užtikrinama optimali natūrali apsauga nuo infekcijos. Intymiosios higienos prausiklis
„Vagisan“ tinka kasdienei intymiajai higienai. Drėkinamasis makšties kremas „Vagisan“ sumažina tokius simptomus kaip sausumas, niežulys, deginimo pojūtis
ir skausmas. Ovulės su pieno rūgštimi, skirtos natūraliai makšties pH terpei palaikyti ir atkurti.
TAVO INTYMIAI SVEIKATAI
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

999€

je*
pasauly

AMBIO LAKTO-BIFIDOBAKTERIJOS VAIKAMS, 16 kramtomųjų tablečių
MAISTO PAPILDAS
• Trūkažolės padeda palaikyti normalią kepenų ir žarnyno veiklą.
• Tikrieji margainiai padeda palaikyti normalią kepenų funkciją ir normalią kepenų ląstelių būklę.
• Imbierai padeda palaikyti normalią virškinimo trakto funkciją.

-20%

CANESTEN® 500 mg makšties minkštoji kapsulė
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

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

CANESTEN® – 1-OS DIENOS MAKŠTIES GRYBELINĖS INFEKCIJOS GYDYMAS!

-30%

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

-30%
NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS,

PROVITAL, 30 tablečių 1520 1064 €
MAISTO PAPILDAS. „Provital“ sudėtyje yra gulsčiosios serenojos vaisių
ekstrakto, paprastųjų moliūgų sėklų aliejaus, didžiųjų dilgėlių lapų miltelių,
gulsčiosios ragužės vaisių ekstrakto, vitaminų, vario, cinko, seleno, likopeno,
aminorūgščių. Vitaminas E, varis ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo
oksidacinės pažaidos.
Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną. Maisto papildas nėra maisto
pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir
subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

60 kapsulių 1805 1264 €

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

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