TOP SAUSIO PASIŪLYMAI
-50% 4498€

-50%

98

AMBIO KEPENIMS SU
MARGAINIU FORTE, 30 kapsulių

AMBIO SINUREN COMPLEX
(mikstūra), 120ml 598 299 €
AMBIO SINUREN COMPLEX,
60 tablečių 898 449 €

MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAI

499€

-50% 600€11

MEZYM 20000V,

STARAZOLIN COMPLETE,10 ml

99

MEDICINOS PRIEMONĖ

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

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

895€

GASTROVAL HEPAR
FORMULA
30 kapsulių

„Starazolin Complete“ yra sterilūs akių lašai, kurių sudėtyje yra natrio hialuronato ir dekspantenolio. Dekspantenolis žymiai sustiprina natrio hialuronato
savybę išsaugoti drėgmę. Šių medžiagų derinys drėkina, atgaivina, palaiko regeneraciją, apsaugo ir maitina akies paviršių, esant: mechaniniam akies
dirginimui, pvz., oftalmologinės apžiūros metu ir naudojant kontaktinius lęšius; žalingiems aplinkos veiksniams – oro kondicionieriui, šaltam, karštam,
sausam orui; oro užterštumui tabako dūmais, taip pat būnant dulkėtose ar saulėtose vietose; stipriam nuovargiui, pvz., atsiradusiam dėl darbo su kompiuteriu, mikroskopu, ilgo vairavimo. „Starazolin Complete“ yra be konservantų, o buteliuke yra speciali vožtuvų sistema ir filtras, apsaugantys preparatą
nuo mikroorganizmų taršos, todėl po pirmojo atidarymo medicinos priemonę galima naudoti 90 parų. „Starazolin Complete“ gali naudoti žmonės,
naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Įprastinė dozė yra 1–2 lašai 3 kartus per parą į kiekvienos akies junginės maišelį.

-50% 320€6

40

DETRICAL 2000 IU,
60 plėvele dengtų tablečių
MAISTO PAPILDAS

MAISTO PAPILDAS

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.

Didelė vitamino D dozė tabletėje imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų bei raumenų
funkciją ir dantų būklę. 1 tabletė per dieną. Užgerti stikline vandens.

SUPER PASIŪLYMAI!

2

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

IKI

-35%

NUO

199€

IBUPROM

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

599€

PERSEN
PERSEN, 40 dengtų tablečių.
PERSEN FORTE, 20 kietųjų kapsulių.
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas. PERSEN tabletėje yra 35 mg valerijonų šaknų sausojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų sausojo ekstrakto,
17,5 mg pipirmėčių lapų sausojo ekstrakto. PERSEN FORTE kapsulėje yra 87,5 mg valerijonų šaknų sausojo alkoholinio ekstrakto, 17,5 mg melisų lapų
sausojo ekstrakto,17,5 mg pipirmėčių lapų sausojo ekstrakto. Indikacijos. Vartoti laikinos nedidelės nervinės įtampos mažinimui, pasunkėjusio užmigimo
lengvinimui. Vartojimo būdas ir dozavimas. PERSEN: Nervinės įtampos atveju reikia gerti po 3-4 PERSEN tab. 3 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo
atveju reikia gerti 3-4 PERSEN tab. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Tabletes reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko.
PERSEN FORTE: Nervinės įtampos mažinimui reikia gerti po 2 PERSEN FORTE kaps. 2 kartus per parą. Pasunkėjusio užmigimo atveju reikia gerti 2 PERSEN
FORTE kaps. 1 kartą per parą 1 val. prieš miegą. Kapsules reikia nuryti kartu su šiek tiek vandens, nepriklausomai nuo valgymo laiko. PERSEN ir PERSEN FORTE
pradeda veikti palaipsniui, kad gydymo veiksmingumas būtų optimalus, vaisto rekomenduojama gerti mažiausiai 14 dienų. Gydymo trukmė neribojama.
PERSEN ir PERSEN FORTE nėra skirtas jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai
pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: PERSEN tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. PERSEN FORTE kapsulių sudėtyje yra laktozės. Reklamos
teksto parengimo data: 2022 m. gruodžio mėn. ID000557059
PERSEN- NURAMINK SAVO RŪPESČIUS!
NUO SKAUSMO IR UŽDEGIMO

NUO

699€

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių 199 €
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 349 €
IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 249 €
IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 399 €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių 299 €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 499 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas
4 val. (negerti daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekramtyti). „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3
kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą);
10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra
2 tabletės, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto
sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir
kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti
nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2022-03-03.
YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.
NUO RĖMENS

299€

PANZILAN® 20 mg, 14 skrandyje neirių tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Indikacijos. „Panzilan“ sudėtyje yra
veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminantį „siurblį“, todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. „Panzilan“ vartojamas
trumpalaikiam gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo
pojūtis krūtinėje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). Dozavimas ir vartojimo būdas. Gerti po 1 tabletę per parą prieš
valgį tuo pačiu paros laiku 2-3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20
mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite „Panzilan“ vartojimą, kai visai pranyks ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti „Panzilan“ ilgiau
kaip 4 savaites negalima. Kontraindikacijos. Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, sojų lecitinui arba bet kuriai pagalbinei „Panzilan“
medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanaviro; amžius iki 18 metų; nėštumas arba kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo
priemonės. Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotės ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikeitė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio
operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsirūgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus „Panzilan“ vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti
pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sakė, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą
pasitarkite su gydytoju. „Panzilan“ sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima.
UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!
SKAUDANČIAI GERKLEI

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

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

SUPER PASIŪLYMAI!

199€

599€

SEPTABENE
PARACETAMOL ZENTIVA 500 MG, 20 tablečių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARTAS
Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos. Trumpalaikis simptominis lengvo ar vidutinio stiprumo skausmo ir (arba)
karščiavimo malšinimas. Paracetamol Zentiva 500 mg tabletės skirtos suaugusiesiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams, sveriantiems
daugiau kaip 21 kg. Vartojimo būdas ir dozavimas. Reikia vartoti mažiausią veiksmingą dozę kiek galima trumpesnį laiką. Didžiausios paros dozės viršyti
negalima. Paracetamolis dozuojamas atsižvelgiant į kūno svorį ir amžių, paprastai skiriant vienkartinę 10 15 mg/kg kūno svorio dozę, neviršijant didžiausios
paros dozės – 60 mg/kg kūno svorio. Tabletes reikia nuryti užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio, vartoti valgio metu arba nevalgius. Kontraindikacijos.
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbine medžiagai. Sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas. Ūminis hepatitas. Specialūs įspėjimai ir
atsargumo priemonės. Paracetamol Zentiva nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Vartojant didesnes nei rekomenduojama
vaisto dozes, padidėja sunkaus kepenų pažeidimo pasireiškimo rizika.Vartodami šį vaistą negerkite alkoholinių gėrimų. Reklamos teksto parengimo data:
2022 m. gruodžio mėn. ID000562231
GERKLĖS UŽDEGIMUI GYDYTI

499€

FURASOL 1 g, 5 paketėliai
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARTAS
Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma: „Furasol 100/900 mg“ gargalas (milteliai tirpalui). Kokybinė ir kiekybinė sudėtis: 1 miltelių paketėlyje yra 100 mg furagino kalio druskos ir 900 mg natrio chlorido. Terapinės indikacijos: vietinis infekcijos sukelto burnos ertmės ir ryklės
uždegimo gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 4 m. vaikams. Tirpalą reikia ruošti prieš pat vartojimą.
Paketėlyje esančius miltelius reikia ištirpinti stiklinėje karšto virinto vandens ir šiltu tirpalu 2–3 kartus per dieną skalauti juo burną arba gargaliuoti. Tirpalą
reikia suvartoti iš karto. Jo laikyti negalima. Sergant burnos ertmės ligomis skalauti, o sergant ryklės ligomis – gargaliuoti apie 20–30 sekundžių, po to
tirpalą išspjauti. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas furaginui, nitrofurano grupės junginiams. Pacientas yra jaunesnis negu 4 m. vaikas. Specialūs
įspėjimai ir atsargumo priemonės: tirpalą burnai ir ryklei skalauti reikia ruošti prieš pat vartojimą. Nesuvartotus vaisto likučius reikia išpilti. Sąveika su
kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika: jokios kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta. Nėštumo ir žindymo laikotarpis: nežinoma, ar saugu
vartoti šį preparatą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, nes tokių tyrimų neatlikta. Todėl nėščiosioms ar žindyvėms jo vartoti nerekomenduojama. Nepageidaujamas poveikis: kiekvienoje organų sistemoje pasireiškiantis nepageidaujamas poveikis apibūdinamas taip: labai dažnas: ≥ 1/10, dažnas: nuo ≥ 1/100
iki < 1/10, nedažnas: nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100, retas: nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000, labai retas: < 1/10 000, dažnis nežinomas: (negali būti įvertintas pagal
turimus duomenis). Odos ir poodinio audinio sutrikimai: labai reti. Alerginė reakcija. Nereceptinis vaistinis preparatas. Registravimo liudijimo turėtojas
ir gamintojas: JSC „Olainfarm“, Rupnicu 5, LV-2114 Olaine, Latvija. Vietinis registravimo liudijimo turėtojas: UAB „Corpus Medica“, Sukilėlių pr. 61, LT-49333
Kaunas, Lietuva. Teksto peržiūros data 2013-09-30. Reklamos teksto parengimo data 2020-01-10.

3 mg/1 mg, 16 kietųjų pastilių
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
„Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Kietosios
pastilės „Septabene“ vartojamos uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant
dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. Dozavimas: suaugusiesiems
rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. 6–12 m. vaikams rekomenduojama
paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 valandas. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms
medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas.
Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido
antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.
TAVO GERKLĖ – TAVO JĖGA!
ODAI

-30% 454€6
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INOBIO HERBA BALM

šildantis kūno balzamas su eteriniais aliejais, 40 ml
PUŠIS - EUKALIPTAS - ČIOBRELIS - ARBATMEDIS - KAMPARO
Kūno balzamas tepamas ant krūtinės, nugaros bei padų turi efektyvų poveikį odai. Jis švelniai maitina odą dėl jame esančio sviestmedžio aliejaus ir Vit E.
AKIŲ DIRGINIMO, AŠAROJIMO, PERVARGIMO, VOKŲ KRAŠTŲ UŽDEGIMO LENGVINIMAS

499€

699€

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

OCULOHEEL, 3 paketėliai, kurių kiekviename yra 5 vienadozės talpyklės.
AKIŲ LAŠAI (TIRPALAS)
HOMEOPATINIS NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje talpyklėje (0,45 ml tirpalo) yra veikliųjų medžiagų: Euphrasia D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Pilocarpus D5 110,7 mg, Echinacea D5 110,7 mg.
Terapinės indikacijos. Akių dirginimo, ašarojimo, smėlio akyse pojūčio, pervargimo, jautrumo šviesai ir vokų kraštų uždegimo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas. Vaikams nuo 6 metų ir suaugusiems žmonėms paprastai reikia lašinti į pažeistą akį po 1 lašą 3 kartus per dieną. Jei vartojama ir kitokių akių lašų, tarp jų ir
„Oculoheel“ akių lašų vartojimo rekomenduojama daryti 15 minučių pertrauką. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuolių (Echinacea), prieš skiriant jo ilgesniam kaip 8 savaičių
laikotarpiui, rekomenduojamas individualus įvertinimas. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, arba astrinių (graižažiedžių)
šeimos augalams. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pagalbinės medžiagos. Fosfatiniai buferiai. Kiekvienoje šio vaistinio preparato vienadozėje talpyklėje yra 2,81 mg fosfatų, tai
atitinka 6,25 mg/g. Kadangi šio vaistinio preparato sudėtyje yra ežiuolės (Echinacea), prieš skiriant jo pacientams, turintiems imuninės sistemos funkcijos sutrikimų (pvz., progresuojančių
sisteminių sutrikimų, autoimuninių ligų, imunodeficito, imunosupresijos ir baltųjų kraujo ląstelių sistemos ligų atvejais), rekomenduojamas individualus įvertinimas. Talpyklės turinį galima
vartoti tik vieną kartą, t. y. kartą įlašinti į kairiąją ir (arba) dešiniąją akį tiek, kiek reikia. Talpyklę reikia atidaryti tik prieš pat vaisto vartojimą. Naudotą talpyklę reikia išmesti, net jeigu joje yra
vaistinio preparato likučių. Registruotojas. „Biologische Heilmittel Heel GmbH“ (Vokietija). Registruotojo atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Reklamos teksto parengimo data 2022-09-12.
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SUPER PASIŪLYMAI!
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NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

NUO

199€

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO PERŠALIMO

NUO

399€

APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 199 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 349 €
APAP, 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių 599 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti silpnam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg“ plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po
1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg“ granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki
15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandos (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti
tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra:
pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus.
Reklamos teksto parengimo datą į 2022-08-24.
„APAP“. KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

DALERON COLD3

DALERON COLD3, 12 plėvele dengtų tablečių 399 €
DALERON COLD3, 24 plėvele dengtos tabletės 699 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės
indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir
karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo būdas: įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią
dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms paracetamoliui, pseudoefedrino hidrochloridui, dekstrometorfeno hidrobromidui. Sunki
hipertenzija, sunki išeminė širdies liga (krūtinės angina). Vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Pacientas yra jaunesnis kaip 12
metų. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Glaukoma. Reklamos teksto parengimo data 2022 10 12.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MINUČIŲ!

NUO SKAUSMO

399€

499€

DEEP HEAT KREMAS
METAFENEX 200 mg/500 mg,
10 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 500 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos.
„Metafenex“ skirtas trumpalaikiam lengvo ar vidutinio stiprumo skausmui, siejamam su migrena, galvos skausmu, nugaros skausmu, mėnesinių skausmu, dantų skausmu, reumatiniu
bei raumenų skausmu, nestipriu artrito skausmu, peršalimo ir gripo simptomais, gerklės (ryklės) skausmu bei karščiavimu, malšinti. Šis vaistinis preparatas ypač tinka skausmui, kuriam
reikia stipresnės analgezijos nei vartojant vien ibuprofeną ar paracetamolį. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiesiems gerti po 1 tabletę ne dažniau kaip 3 kartus per parą valgio
metu užgeriant vandeniu. Tarp dozių išlaikyti ne mažiau kaip 6 valandų tarpą. Jei, vartojant po 1 tabletę, simptomai neišnyksta, daugiausia galima vartoti po 2 tabletes ne daugiau kaip
3 kartus per parą. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių per bet kurį 24 valandų laikotarpį. „Metafenex“ negalima vartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vaistas nėra skirtas jaunesniems kaip
18 metų asmenims. Kontraindikacijos. Šio vaistinio preparato vartoti negalima pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas ibuprofenui, paracetamoliui arba bet kuriai pagalbinei
medžiagai. Negalima vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kitų NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius ir didesnes kaip 75 mg acetilsalicilo rūgšties
paros dozes; jei anksčiau buvo padidėjusio jautrumo reakcijų, susijusių su acetilsalicilo rūgštimi arba kitais nesteroidiniais vaistiniais preparatais nuo uždegimo; jeigu anksčiau buvo
aktyvi arba buvusi pasikartojanti peptinė opa; buvo ar yra virškinimo trakto išopėjimas ir (arba) ar jo prakiurimas ar kraujavimas, susijęs su ankstesniu gydymu NVNU. Pacientams,
kuriems yra kraujo krešėjimo sutrikimų; kuriems yra sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas. Negalima vartoti paskutinio nėštumo trimestro metu. Specialūs įspėjimai ir
atsargumo priemonės. Būtinas ypatingas atsargumas: jei pacientas serga infekcine liga, pacientas yra senyvo amžiaus; serga ar anksčiau sirgo astma; yra inkstų, širdies, kepenų arba
žarnyno sutrikimas; serga sistemine raudonąja vilklige; yra virškinimo trakto sutrikimų arba lėtinė uždegiminė žarnyno liga; pacientė nėščia pirmuosius 6 nėštumo mėnesius arba žindo.
Reklamos teksto parengimo data 2022-03.

SKAUSMĄ KEISK Į METAFENEX!

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!
MODERNI KAPSULĖ NUO RĖMENS

399€

299€
ESCADRA 20 mg,

SEPTANAZAL 1 mg/50 mg/ml

nosies purškalas (tirpalas), 10 ml
Ksilometazolino hidrochloridas / dekspantenolis
Suaugusiesiems
Su dekspantenoliu
Su sidabro apsauga
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

„Septanazal“ nuo 6 metų amžiaus vartojamas:
- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.
Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po 1 įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą.
„Septanazal“ suaugusiesiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui
yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija,
susijusi su smegenų dangalais.

„SEPTANAZAL“ GREITAI ATKEMŠA UŽGULUSIĄ NOSĮ, SKATINA NOSIES GLEIVINĖS GIJIMĄ.

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

deksketoprofeno trometamolis
GREITAI MALŠINA

SK AUSMĄ,

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

SKAUSMINGŲ MĖNESINIŲ, RAUMENŲ IR KAULŲ, DANTŲ SKAUSMO MALŠINIMAS
Dolmen. Nereceptinis vaistas. Veiklioji medžiaga. Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plėvele dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketėlyje / geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. Vaisto
forma. Plėvele dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketėlyje. Pakuotė. Po 10 tablečių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketėlyje. Indikacijos. Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiam
lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Dozavimas. Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama
gerti: po 1 tabletę / paketėlį /geriamąjį tirpalą paketėlyje 1-3 kartus per parą kas 8 valandos. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketėlyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų
ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes/ paketėlius / geriamuosius tirpalus paketėlyje per parą. Vartojimo būdas. Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas
paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15-30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis
poveikis trunka 4-6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi
bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų
funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; nėštumas bei žindymo laikotarpis. Įspėjimai. Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sistemine raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių,
nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozės, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš
pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. Deksketoprofenas gali paslėpti tokius infekcijų požymius kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl gali
būti, kad vartojant šį vaistą gali būti vėluojama pradėti tinkamą gydymą, o dėl to gali padidėti komplikacijų rizika.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju
ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt
arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
Reklama paruošta: 2021 m. birželio mėn.
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MEZYM – GERESNIAM VIRŠKINIMUI.
Vartojamas tuomet, kai kasa gamina bei išskiria nepakankamai virškinimo fermentų ir
tai sukelia virškinimo sutrikimų.
MEZYM 10 000V, MEZYM 20 000V. Nereceptinis vaistas. MEZYM 10 000 V, MEZYM 20 000 V skrandyje neirios tabletės. Indikacijos: Mezym vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų.
Kontraindikacijos: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaulės (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai
ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Sudėtis: vienoje Mezym 10 000 V skrandyje neirioje tabletėje yra 80,00 mg–111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10 000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetus
pagal Europos farmakopėją. Vienoje MEZYM 20000 V skrandyje neirioje tabletėje yra 160,00 – 222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900
proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM 10 000 V dozavimas ir vartojimo būdas: optimali dozė nustatoma individualiai. Dažniausiai valgio metu išgeriamos 2–4 tabletės. Mezym 20 000 V rekomenduojama dozė yra: 1-2 tabletės vienam
valgymui. Sergantiesiems cistine fibroze, dozė neturi viršyti fermento kiekio, kuris reikalingas suvalgytame maiste esančio riebalų kiekio suvirškinimui. Vaisto dozė gali būti didinama tik gydytojui prižiūrint. Dienos dozė (15 000–20 000 lipazės vienetų kūno
svorio kilogramui) neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi nustatyti gydytojas. Tabletės praryjamos nesukramčius ir užsigeriant dideliu kiekiu skysčio. Šio vaisto sudėtyje yra fermentų, kuriems atsipalaidavus burnos ertmėje (tabletę sukramčius), gali būti
pažeista burnos gleivinė (pvz., atsirasti opos). Specialūs įspėjimai: cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo
galimybę. Mezym sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym 10 000 V sudėtyje yra dažiklio azorubino (E 122), kuris gali sukelti alergines reakcijas.
kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
UAB„BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“,J. Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163 Tel. +370 5 269 19 47
Reklama paruošta 2020 m. sausio mėn. LT_Mez_02_2020_V1

SUPER PASIŪLYMAI!
SKAUSMUI IR KARŠČIAVIMUI MALŠINTI

499€

UPSARIN C

NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

499€

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 skauda 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.

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

399€

1199€

GLUCOSAMIN-RATIOPHARM

DR. THEISS HUSTICUM sirupas, 50 mg/g, 100 ml
AUGALINIAI VAISTAI
„Dr. Theiss“ Husticum, sirupas: siauralapių gysločių lapų skystasis ekstraktas, skirtas burnos ar ryklės dirginimui ir sausam kosuliui lengvinti. Gerti 4–6 kartus
per parą vienodais intervalais. 3–6 metų amžiaus vaikams po 2,5 ml; 6–12 metų vaikams – po 5 ml; nuo 12 metų – po 15 ml. Kontraindikacijos. Padidėjęs
jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai. Vaikams iki 3 metų amžiaus vartoti nepatariama.
„DR. THEISS“ – NUO PERŠALIMO IR KOSULIO.

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

PERŠALIMO, YPAČ SUSIJUSIO SU VIRUSINE INFEKCIJA, GYDYMAS

699€

24
-45% 1346€

48

ENGYSTOL, 50 tablečių
HOMEOPATINIS VAISTINIS PREPARATAS
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur
D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg. Indikacijos. Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol
ištirps), ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). 6–11 metų vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną,
ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 8 kartų per dieną). 1–5 metų vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną,
ūminiais atvejais – po 0,5 tabletės kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). Tabletę lėtai ištirpinti burnoje. Ją reikia vartoti ne valgio metu. Vaikams tabletę
galima susmulkinti ir ištirpinti nedideliame kiekyje vandens. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei
medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Registruotojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). Registruotojo
atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt Teksto parengimo data 2022-12-07.
KOVOJA SU VIRUSAIS. TINKA IR VAIKAMS.

JAMIESON WILD SALMON ŽUVŲ TAUKAI, 1000 mg, 90 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
• JAMIESON žuvų taukai išgauti iš laukinių Aliaskos lašišų, sardinių, ančiuvių ir (arba) skumbrių.
• Iš lašišų, sardinių ir ančiuvių išgautos EPR ir DHR gryninamos naudojant švelnų molekulinės distiliacijos procesą, kurio metu pašalinami visi gyvsidabrio
ir kitų mikroteršalų likučiai.

7

8

SENJORAMS

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS

-40%

NUO

199€

THROMBO ASS

AMBIO

AMBIO OMEGA-3, 60 kapsulių 899 539 €
AMBIO OMEGA-3 ŠIRDŽIAI, 60 kapsulių 1298 779 €
MAISTO PAPILDAI

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. Paskutinė teksto peržiūros data: 2020-05-13.

ŠIRDIES VEIKLAI IR NORMALIAI CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJAI KRAUJYJE

-40% 449€7

-40%
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RAMI ŠIRDIS
MAISTO PAPILDAI
„Rami širdis“ – gausios sudėties dvejopo poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda
palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.
„Rami širdis cholesterolio balansui“ sudėtyje esantis patentuotas ABG25+® juodojo česnako ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Plunksnalapių gudobelių ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti
normalią psichologinę būseną. Folio rūgštis, B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Sudėtis praturtinta berberinu.
RAMIAME KŪNE-RAMI ŠIRDIS

VITADAY KOMPLEKSAS ATMINČIAI 30 kapsulių

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

MAISTO PAPILDAS

INKSTAMS IR ŠLAPIMO TAKAMS

-20% 879€10

99

VENOMS

NUO

HESIO

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS, 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
„Fitolizyna Nefrocaps PLUS“ yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:
– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknys, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų
lapai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė);
– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių
asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė).
Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

899€

HESIO 500 mg, 30 plėvele dengtų tablečių 899 €
HESIO 500 mg, 60 plėvele dengtų tablečių 1599 €
HESIO 500 mg, 120 plėvele dengtų tablečių 2799 €
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. gruodžio mėn ID000562234
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DU UŽ VIENO KAINĄ

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

ENERGIJAI IR IMUNITETUI

1+1

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

LIVOL EXTRA
MAISTO PAPILDAI
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. Visi LIVOL maisto papildai susijungia į visumą. Taip Jūs galite išsirinkti sau ar savo šeimos
nariams tinkamiausius vitaminus.
LIVOL - MAKSIMALIAM REZULTATUI!
*Akcija taikoma 1+1 skirtuku pažymėtoms prekėms.

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

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

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

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

398€

VITADAY ACAI UOGOS SU CHROMU,
30 tablečių
MAISTO PAPILDAS

SU SPANGUOLIŲ PROANTOCIANIDINAIS (PAC), D-MANOZE IR MIELIŲ BETA-GLIUKANAIS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

2199€

MANOSPAN, 10 paketėlių
MAISTO PAPILDAS
Grynasis kiekis: 40 g (10 paketelių po 4 g). ManoSpan yra maisto papildas, kurio sudėtyje yra stambiauogių spanguolių vaisių sausojo ekstrakto, D-manozės
ir beta-gliukano. Be glitimo. Be dažiklių. Vartojimas. Po 1 paketelį per parą. Paketelio turinį ištirpinkite stiklineje vandens ir išgerkite, geriausia prieš miegą.
Jeigu kyla klausimų del produkto vartojimo, pasitarkite su specialistu. Produkto teisių savininkas: Difass International s.r.l., Via Ausa, 181, Loc. Cerasolo,
Coriano (RN), Italija. Pagaminta ir supakuota: Via L. da Vinci, 23 - Loc. Sambuca V.P. - Barberino Tavarnelle (FI) – Italija.
SPANGUOLIŲ EKSTRAKTAS PADEDA PALAIKYTI NORMALIĄ ŠLAPIMO TAKŲ FUNKCIJĄ.

1+1

KOSMETIKOS PRIEMONĖ
Tai pažangios liposominės technologijos paakių kaukė. Kaukės lapelių serume esančios liposomos leidžia aktyviąsias sudedamąsias dalis pernešti į giliuosius odos sluoksnius, taigi taip užtikrinamas intensyvus odos drėkinimas ir stangrinimas. Kaukės sudėtyje esanti hialurono rūgštis, raudonųjų dobilų
ekstraktas ir hidrolizuotas kolagenas efektyviai atkuria ypatingos priežiūros reikalaujančios paakių odos drėgmės balansą, stangrina, maitina ją ir išlaiko
elastingą.
TOBULA ESI TU. BIOCELL TAI IŠSAUGO.

1029€

SALUTIL, 10 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Salutil maisto papildas tinka nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims. Nereikia laikyti šaldytuve, tinka kelionėms. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LT.Sal.70821
ŠIRDŽIAI IR KRAUJOSPŪDŽIUI

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

BIOKALIS 400 mg, 30 paketėlių 729 €
BIOKALIS FORTE, 30 paketėlių 875 €
BIOFERRUM ACEROLA, 28 pak. 1709 €
MAISTO PAPILDAI
Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioKalis 400 mg“ ir „bioKalis forte“ sudėtyje – grynas kalio citratas! Kalis padeda palaikyti normalų
kraujospūdį, svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. „bioFERRUM ACEROLA“ – tirpios geležies maisto papildas miltelių pavidalu su
vitaminu C (ekologiškos malpigijos – acerola). Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą. Produktų sudėtyje
– tik aktyviosios medžiagos: be dažiklių, konservantų ir stabilizatorių.

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

BIOCELL, bioceliuliozinė paakių kaukė su kolagenu, N1 399 €

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

1+1

Sprendimas šlapio
kosulio gydymui

• Vartojamas sergant ūmiomis
ar lėtinėmis plaučių ir bronchų
ligomis, kai kosulio metu
susidaro klampios gleivės.
• Suskystina klampias gleives
ir jos gali lengviau kosulio
metu pasišalinti.
• Aviečių skonio.
Nereceptinis vaistas. Flavamed 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas. Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas. Kiekviename matavimo šaukšte su 5 ml geriamojo tirpalo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias
gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. Vartojimo būdas. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. 6-12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2 -3 kartus per parą, 2-5 metų
vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4 - 5 dienas Flavamed vartoti negalima. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams po 30 mg 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas;
vėliau – po 30 mg 2 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų.
Specialūs įspėjimai. Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praeityje buvus pepsinę opą; esant histamino
netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed šnypščiąsias tabletes, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir
Lajelio sindromas). Kiekviename šio vaisto matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 1,75 g sorbitolio. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar
Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas (ĮFN), kurio atveju organizmas negali suskaidyti fruktozės, prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui.
Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį. Kiekviename šio vaisto - matavimo šaukšte (5 ml geriamojo tirpalo) yra 5,75 g benzenkarboksirūgšties.
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
Reklama paruošta 2021 m. rugpjūčio mėn.
LT_Fla_02_2021_V1_press

Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163
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PERŠALUS

-45% 549€9

99

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-20%

HUMER

JAMIESON ZINC 10MG, 100 tablečių

Humer – nosies higienos produktų, iš natūralių vaistinių medžiagų, ekspertas. Sprendimas kiekvienai užgulusiai nosiai.
„Humer“ naujienos kūdikiams ir vaikams
„Humer“ hipertoninis jūros vanduo užsikimšusiai kūdikių ir vaikų nosytei – atkemša nosį ir padeda pašalinti gleives, pasireiškus peršalimui, sinusitui bei
alerginiam rinitui nuo 3 mėnesių ir vyresniems kūdikiams bei vaikams.
„Humer Day / Night“ tabletės padeda palaikyti normalią nosies ir gerklės būklę visą parą, dėl sudėtyje esančio eukalipto ramina burnos gleivinę ir gerklę.
„HUMER“ – DAUGIAU NEI JŪROS VANDUO. „HUMER“ JUS IŠLAISVINA!

MAISTO PAPILDAS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

SKAUDANČIAI GERKLEI

-40%

-30%
ALSIROYAL

ALSIROYAL produktai išskirtiniai tuo, kad pagaminti vadovaujantis gamtą tausojančiais principais, atitinka aukščiausius Vokietijoje keliamus kokybės reikalavimus, tinkami vartoti vegetarams ir veganams.
„Cistus plus Infect Blocker“ – augalinės sudėties antivirusinio poveikio pastilės sukuria apsauginį sluoksnį ir taip gali padėti apsaugoti kvėpavimo takus
nuo bakterijų ir virusų. Vartojamos kaip profilaktinė priemonė pajutus pirmuosius peršalimo simptomus.
„Acerola plus Vitamin C 400“ prailginto poveikio vitaminas C, cinkas, papildytas šeivamedžių ir šaltalankių milteliais, malpigijų (acerolos) bei erškėtuogių
ekstraktais – tinkamai imuninės sistemos veiklai. Tai vitaminas C, kuris veikia visą dieną.
„Magnesium 400 Citrat“ tirpiose granulėse esantis organinis magnis su vitaminais D3 ir B1 efektyviai palaiko magnio atsargas organizme. Magnis svarbus
širdies, nervų, raumenų ir kaulų sistemoms.
Algenöl Omega-3 - didelė dozė grynos augalinės kilmės Omega-3 ir tik 1 kaps. per dieną! Augalinės kilmės Omega-3 iš mikrodumblių Schizochytrium sp.
aliejaus. Dumbliai yra vienintelis augalinis Omega-3 šaltinis, kuriame yra svarbių Omega-3 riebalų rūgščių DHR ir EPR tokia forma, kurią organizmas gali
absorbuoti tiesiogiai. Todėl Alsiroyal® „Algenöl Omega-3“ yra gera augalinė veganiška žuvų taukų kapsulių alternatyva, padedanti užtikrinti didelę DHR
ir EPR dozę. Be žuvies kvapo ir poskonio.

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

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

RHINOLAYA

NUO SLOGOS

499€

IKI

-40%

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

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

ATKEMŠA NOSĮ IR ATKURIA PAŽEISTĄ NOSIES GLEIVINĘ.

VITAMINAS C PROLONG 500 MG, 30 tablečių 819 573 € -30 %
ČESNAKAS + PROPOLIS, 30 kapsulių 819 491 € -40 %
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.vitaminai.lt.
NUO SLOGOS

-35% 227€3
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NUO

399€

OLYNTH®

VITADAY RUTINAS
SU VITAMINU C, 90 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Olynth 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas), 10 ml 399 €
Olynth 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 499 €
Olynth HA 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 599 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: trumpalaikis simptominis nosies gleivinės paburkimo lengvinimas, sergant rinitu ar sinusitu. Olynth 1 mg/ml skiriamas vartoti suaugusiesiems, 12 metų ir vyresniems vaikams. Vartojimo metodas ir dozavimas:
purkšti po vieną įpurškimą arba lašinti po 1 lašą į kiekvieną nosies landą ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai
arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs akispūdis, ypač pacientams, sergantiems uždaro kampo glaukoma; sausasis arba vazomotorinis nosies
gleivinės uždegimas; pacientai, kuriems atlikta transsfenoidalinė hipofizektomija; monoaminooksidazės inhibitorių vartojimas šiuo metu arba pastarąsias
dvi savaites; kraujo spaudimą galinčių padidinti vaistų vartojimas. Specialūs įspėjimai: jei gydytojo nepaskirta kitaip, negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas.
Ilgai vartojant simpatomimetinių nosies gleivinės paburkimą mažinančių vaistinių preparatų, gali pasireikšti nosies gleivinės pabrinkimas bei gali padidėti
sinusų ar nosies gleivinės uždegimas. Atsargiai vartoti pacientams, kurie jautriai reaguoja į simpatomimetikus, serga širdies ir kraujagyslių ligomis, hipertenzija, hipertiroze, cukriniu diabetu, esant prostatos hipertrofijai ar sergant feochromocitoma. Reklamos teksto parengimo data: 2022 09. LT-OL-2000006.
GREITAS PALENGVĖJIMAS NOSIAI IR SINUSAMS.

PERŠALUS

-30% 524€7

-30% 454€6
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AMBIO VITAMINAS C SU CITRUSINIŲ VAISIŲ BIOFLAVANOIDAIS,
AMBIO GERKLEI SU GYSLOČIU IR ČIOBRELIU (mikstūra be cukraus) 150ml
MAISTO PAPILDAS

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

289€

VITADAY VITAMINAS C 200 MG, 50 tablečių
MAISTO PAPILDAS

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

IKI

-45%

AMBIO CORDYCEPS, 100 tablečių 1498 899 € -40 %
AMBIO IMUNITETUI (MIKSTŪRA), 120ml 749 449 € -40 %
AMBIO RYKLIŲ TAUKAI 500MG, 60 kapsulių 1199 659 € -45 %
MAISTO PAPILDAI

13

ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

SMEGENŲ IR NERVŲ SISTEMAI

-40%

-30%

AMBIO ŽUVŲ TAUKAI NATŪRALAUS SKONIO, 250ml 949 569 €
AMBIO ŽUVŲ TAUKAI CITRINŲ SKONIO, 250ml 998 599 €

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

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

15

ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI

25
-25% 1949€

-35%

99

CLEAR BRAIN™, 60 tablečių
AMBIO KALIS IR MAGNIS (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių 1199 779 €
AMBIO MAGNIS (milteliai geriamajam tirpalui ruošti), 30 paketėlių 998 649 €
MAISTO PAPILDAI

22
-50% 1125€

49

MAISTO PAPILDAS
Kompleksas atminčiai ir protinei veiklai „Clear Brain“ gaminamas iš granatmedžių vaisių, graikinių riešutų, pajūrinių pušų žievės, juodųjų pipirų ekstraktų,
jodo ir vitaminų. Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir nervų sistemos veiklą. Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) padeda palaikyti normalią
protinę veiklą. Tiaminas, niacinas, vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Taip pat svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
ŠVEDIŠKI VITAMINAI ATMINČIAI IR PROTINEI VEIKLAI!

-30%

GINKOPRIM®
JAMIESON GELEŽIS SKYSTOJI 10MG, 200 ml

MAISTO PAPILDAS
Unikalus dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto ir magnio derinys. Dviskiaučiai ginkmedžiai padeda palaikyti normalią kognityvinę funkciją, smegenų
veiklą, psichinę būklę ir atmintį.
LT.Gink.80907

MAISTO PAPILDAS

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

-40% 389€6

48

-40%

HERBASTRESS®,
VITADAY KOMPLEKSAS ŠIRDŽIAI SU GUDOBELE IR
KOFERMENTU Q10, 40 tablečių
MAISTO PAPILDAI

30 tablečių 1209 725 €
Dienai
MAISTO PAPILDAS
Standartizuotų augalų ekstraktų ir B grupės vitaminų derinys nervų sistemai.
Vartojimas: 1 tabletė per dieną.

HERBASTRESS® MIEGAM,

20 kapsulių 1159 695 €
Nakčiai
MAISTO PAPILDAS
Su melatoninu, valerijono ir apynių ekstraktu.
Vartojimas: 1 kapsulė vakare prieš miegą.

PRODUKTAI

16

1+1

AMBIO ŠLAPIMO
TAKAMS SU LAKTOBIFIDOBAKTERIJOMIS,
20 kapsulių

7

98

€

998€

60 kapsulių

-40%

5

14

99

€

-45%

8 24

€

30 tablečių

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

AMBIO
ČESNAKAS,

AMBIO
TRIBULUS
FORTE,

99
€

MAISTO PAPILDAS
• Gulsčiosios ragužės padeda palaikyti lytinę funkciją.

AMBIO LAKTOBIFIDOBAKTERIJŲ
KOMPLEKSAS
EXTRA,

798€

-40%

4 79

€

20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Valgomieji česnakai padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių funkciją,
normalų cholesterolio kiekį kraujyje.

AMBIO SĄNARIAMS
SU CIBERŽOLE,
30 tablečių

998€

-40%

5

99

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

€

MAISTO PAPILDAS
• Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.

AMBIO GERAI
NUOTAIKAI,
30 kapsulių

1249€

-30%

8 74

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

€

17

AMBIO URO
COMPLEX,

9

-40%

49
€

30 kapsulių

5

69

€

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS
• Takažolių žolės ir karpotųjų beržų lapų ekstraktai padeda palaikyti normalią
šlapimo takų veiklą.

AMBIO BRONCHO
KOMPLEKSAS su

gerosiomis bakterijomis
kramtomosios,
20 kramtomųjų tablečių

7

98
€

4

-40%

79

€

9

-40%

5 99

€

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

AMBIO
GLUCOBALANCE
COMPLEX,
30 kapsulių

-35%

599€

3 89

€

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

MAISTO PAPILDAS

AMBIO GELEŽIS
SU B12, 30 tablečių

AMBIO NAKVIŠŲ
ALIEJUS SU
SPANGUOLĖMIS

98
€

899€

6

-30%

29

€

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.

AMBIO MAGNIS
FORTE 375MG,
30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

-30%

695€

4 87

€
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VIRŠKINIMO SISTEMAI

-20% 399€4

99

NAUJIENA

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

NUO

249€

ESPUMISAN

ESPUMISAN, 40 mg, 25 minkštosios kapsulės 249 €
ESPUMISAN, 40 mg, 50 minkštųjų kapsulių 449 €
ESPUMISAN L 40mg/ml susp.oral 30ml 449 €
NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI
Veiklioji medžiaga: 1 minkštojoje kapsulėje yra 40 mg simetikono. Indikacijos: ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis,
simptominiam gydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu. Kontraindikacijos: „Espumisan“ negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai simetikonui arba sudėtyje esančioms pagalbinėms medžiagoms (saulėlydžio geltonajam FCF (E110), metilo parahidroksibenzoatui ar kitoms). Specialūs įspėjimai: dujų sankaupa
gali atsirasti dėl rimtesnių virškinimo trakto negalavimų. Jų požymiai gali būti: spaudimo ir pilnumo pojūtis, raugėjimas, žarnų gurguliavimas, pilvo pūtimas. Jei šie virškinimo veiklos
sutrikimai atsiranda arba trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra ligų, kurioms reikalingas kitoks gydymas. Dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo
trakto veikla, paaugliams ir suaugusiesiems bei 6–14 m. vaikams rekomenduojama skirti vartoti po 2 minkštąsias kapsules „Espumisan, 40 mg“ 3–4 kartus per parą. Minkštąsias kapsules
„Espumisan, 40 mg“ galima gerti valgant arba po valgio, prireikus ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus minkštąsias kapsules „Espumisan, 40 mg“ galima
vartoti ilgiau. Rengiant pacientus tyrimams, rekomenduojama 1 dieną skirti po 2 minkštąsias kapsules „Espumisan, 40 mg“ 3 kartus per parą prieš tyrimus ir 2 minkštąsias kapsules
„Espumisan, 40 mg“ tyrimo dienos ryte. Reklamos teksto parengimo data 2020 m. gruodis. LT-Esp-06-2020-V1 pharma

AMBIO VIRŠKINIMUI,
20 tablečių
MAISTO PAPILDAS

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS „ESPUMISANAS“!
NUO RĖMENS

26
-45% 1484€

99

JAMIESON LAKTO-BIFIDOBAKTERIJŲ
KOMPLEKSAS, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
• Pieno rūgšties bakterijų ir bifidobakterijų kompleksas.
• Kramtomosios braškių skonio tabletės.
• Tinka ir vaikams nuo 3 metų amžiaus.
• Tik viena tabletė per dieną.
• Produktas sertifikuotas testavimo sistema TRU-ID® DNA.

-20% 391€4

89

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

VIRŠKINIMO SISTEMAI IR KEPENIMS

-25% 254€3

39

399€

OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių
AKTYVINTA ANGLIS SU PIPIRMĖČIŲ EKSTRAKTU, 10 kapsulių
MAISTO PAPILDAS. Aktyvintosios anglies ir augalinių ekstraktų kompleksas. Sudėtyje yra pipirmėčių ekstrakto, padedančio palaikyti virškinimo sistemos ir kepenų veiklą, žarnyno peristaltiką. Aktyvintoji anglis padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus ne mažiau
kaip 8 kapsules.

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje skrandyje neirioje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. Indikacijos: „Omep Uno“ vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama vartoti vieną kapsulę per parą. Kapsules
reikia nuryti nepažeistas ryte, užsigeriant puse stiklinės vandens. Kontraindikacijos: „Omep Uno“ negalima vartoti kartu su nelfinaviru, jeigu yra padidėjęs jautrumas omeprazolui (o taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Sudėtyje yra
sacharozės. Sandoz Pharmaceuticals d. d. filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2209226919. Reklamos teksto parengimo data: 2022 09 22.
STIPRI PAGALBA NUO RĖMENS!

ESANT VIDURIAVIMUI

399€

PIGU 039€

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

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

-35%

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

-35%

AMBIO KALCIS CITRINŲ SKONIO, 60 tablečių 899 584 €
AMBIO KALCIS SU VITAMINAIS K IR D, 60 tablečių 839 545 €
AMBIO OSTEO COMPLEX, 60 tablečių 998 649 €

AMBIO VITAMINAI D3 IR K2, 60 kapsulių 1498 974 €
AMBIO VITAMINAS D3 1600TV, 40 tablečių 849 552 €

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI

SĄNARIAMS, KAULAMS, KREMZLĖMS

-30%
ATLANT, 28 pakeliai 4929 3450 €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg,
20 pakelių 1149 804 €
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500 mg,
60 pakelių 2299 1609 €
MAISTO PAPILDAI
Didžiausią kolageno kiekį turintis produktas Lietuvoje - „Atlant“. 1 pakelyje: net 12200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino
C. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas, kuris yra odos bei sąnarių kremzlių ir kaulų sudedamoji dalis. „bioGlucosamine
Marine“ - natūralios jūrinės kilmės gliukozamino sulfatas! 1 paketėlyje net 1500mg gliukozamino sulfato. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė
dalis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių, kaulų ir odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą bei normalią kaulų būklę. Maisto papildų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos! Be konservantų, dažiklių ar stabilizatorių.
Pagaminta Izraelyje.
* Lyginant su Lietuvos rinkoje 2018-2021 m. platintais produktais, sudėtyje turinčiais kolageno (tokių produktų sąrašas nustatytas pagal UAB „Softdent“
2018-2021 m. ataskaitą), „Atlant“ yra daugiau kolageno.
SUTEIK TITANIKŠKOS GALIOS SĄNARIAMS!

-30%
PROENZI ARTHROSTOP
MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKOS PRIEMONĖ
„Proenzi Arthrostop Intensive“ – maistinių medžiagų kompleksas sąnariams. Baltųjų gluosnių (Salix alba) ir ciberžolių (Curcuma longa) ekstraktų
derinys padeda palaikyti normalią sąnarių būklę ir lankstumą. Pluoštinių bosvelijų (Bosvelia serrata) žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių būklę. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų funkcijai, susidarymą.
„Proenzi Arthrostop Plus“ sudėtyje yra gliukozamino ir MSM derinys kartu su žolelių ekstraktu iš pluoštinių bosvelijų ir manganu. Pluoštinių bosvelijų
žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių funkciją.
„Proenzi Arthrostop“ – masažinis kremas, skirtas odai sąnarių srityje ir aplink sąnarius.
Prekių skaičius ribotas. LT.Proen.70214
PROENZI – JUDĖK LAISVAI.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

VITAMINO D3 ŠALTINIS

-30%

-25%
OLIDETRIM

BIOCALCIUM FORTE + vitaminas D, 600 mg, 30 pakelių 1099 769 €
BIOKALCIS + fosforas + vitaminai K ir D, 1200 mg, 15 pakelių 759 531 €
BIOCA + K + MG + ZN SU VITAMINU D3, 28 paketėliai 1349 944 €

MAISTO PAPILDAI
Maisto papildai milteliais geriamajam tirpalui ruošti. „bioCALCIUM FORTE 600 mg“ ir „bioKALCIS 1200 mg“ sudėtyje – grynas kalcio citratas! Išsirinkite reikalingiausią: 600 mg kalcio su vitaminu D3 bei 1200 mg kalcio su fosforu, vitaminu K ir D3. Kalcis reikalingas kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti
normalią raumenų veiklą, nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų veikimą bei energijos apykaitą. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio
ir fosforo įsisavinimą. Fosforas ir vitaminai D, K padeda palaikyti normalią kaulų būklę. „bioCa+K+Mg+Zn su vitaminu D3“ – net 4 mineralų kompleksas:
kalcis, kalis, magnis ir cinkas su vitaminu D. Magnis mažina pavargimo jausmą, padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, raumenų funkciją. Cinkas
padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, plaukų ir nagų būklę. Produktų sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be dažiklių, konservantų
ir stabilizatorių. Pagaminta Izraelyje.
STIPRIEMS KAULAMS, DANTIMS IR IMUNITETUI!

OLIDETRIM 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių 1009 757 €
Olidetrim 2000 D3 + K2 Omega-3, 30 minkštųjų kapsulių 1035 776 €
MAISTO PAPILDAI
• Imunitetui – Vitamino D 2000 TV.
• Širdžiai, smegenims – DHR+ EPR omega-3 rūgštys
• Kaulams ir raumenims.
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri
yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys. Omega-3 riebalų
rūgštys DHR (dokozaheksaeno) ir EPR (eikozapentaeno) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K
padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.
Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2.
Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.
GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

IMUNITETUI, KAULAMS, RAUMENIMS, SVEIKOMS LĄSTELĖMS

-25%

-40% 587€9

79

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

BONCEL D3
5600 TV vitaminas D3, 12 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

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

SAULĖ, KAI NĖRA SAULĖS!
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SKAUSMUI

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

RAUMENIMS, SĄNARIAMS IR ODAI

-30% 699€9

98

-25%

DR.THEISS PREPARATAI
AMEDIPLUS ACTIVE GEL
ŠALDOMAS-ŠILDOMAS
KŪNO GELIS, 100ml

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

MEDICINOS PRIEMONĖ

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-25%

-20% 863€10

79

FONIX® EAR PAIN purškalas, 15 ml

PLEISTRAS TAMPRUS 7x2cm, 200 vnt. 1600 1200 €
PLEISTRAS TAMPRUS 7x3,8cm, 200 vnt. 2400 1800 €
MEDICINOS PREKĖS

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

199€
IBUPROFEN LANNACHER

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

GERAI SVEIKATAI
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NATŪRALUS BAKTERINĖS VAGINOZĖS SIMPTOMŲ GYDYMAS

499€

1299€

ACICLOVIR ACTAVIS 5 % kremas, 5 g

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

CANESBALANCE makšties ovulės, 7 vnt.
MEDICINOS PRIEMONĖ
Canesbalance veiksmingai sumažina dėl bakterinės vaginozės atsiradusį nemalonų kvapą, neįprastas išskyras ir nemalonius pojūčius intymioje zonoje.
Natūralios gydomosios medžiagos (pieno rūgštis ir glikogenas) atstato normalią šarmų ir rūgščių pusiausvyrą (pH) ir makšties mikroflorą. Canesbalance
tinka ir nėščiosioms. Be konservantų. Be hormonų. Be kvapiųjų medžiagų. Reklamos teksto parengimo data: 2022.02 CH-20220210-84
SAUSOMS, SUDIRGUSIOMS IR PAVARGUSIOMS AKIMS

899€

NUO

CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 ovulės
Klotrimazolas
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

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

1199€

BEPANTHEN® EYE

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

-25% 184€2
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399€

LORATADINE ACTAVIS 10 mg, 10 tablečių

NOSIES PLEISTRAS NUO KNARKIMO, 10 vnt.
MEDICINOS PREKĖ

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

Jamieson C 500mg, 100 tablečių 1698 934 €

Jamieson C Mix 500mg, 120 tablečių 1898 1044 €
Jamieson cinkas su ežiuole ir vit. C & D,
30 tablečių 1199 659 €

Jamieson Vitaminas C 1000mg, 10 tablečių 898 494 €

Maisto papildai
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

Jamieson D vitaminas kramtomas 1,000 IU,
100 tablečių 1498 824 €
Jamieson vitaminas D guminukai 1000 TV,
60 guminukų 1998 1099 €
Jamieson vitaminas D vaikams, 400mg, TV 10µg,
100 tablečių 1698 934 €
Jamieson Vitamino D lašai 1000IU, 11,4ml 1848 1016 €
Jamieson Vitamino D lašai kūdikių 400IU, 11,7ml

Maisto papildai
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

-45%

-45%

Pagaminta klevų šalyje
Jamieson Melatonin 1mg purškalas,
58ml 1899 1234 € -35 %
Jamieson Relax&Sleep, 60 kapsulių 1649 1072 € -35 %
Jamieson Stress Plex, 90 tablečių 1598 799 € -50 %

Maisto papildai

Jamieson Coenzyme Q10 30mg,
60 kapsulių 2148 1074 €
Jamieson Selenas 100mcg,
100 tablečių 1298 649 €

Maisto papildai

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

IKI

-50%
Pagaminta klevų šalyje

-50%

1298 714 €

GERAI SAVIJAUTAI

25

-40%

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

-30% 279€3

-40%

99

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

VITADAY VITAMINŲ B
KOMPLEKSAS, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

22
-30% 1553€

19

NAKVIŠŲ ALIEJUS

100 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Vienoje kapsulėje yra net 1 000 mg nakvišų aliejaus, kuris gaminamas šaltai spaudžiant, todėl jame išlieka daugiau naudingųjų medžiagų. Nakvišų aliejus
– polinesočiųjų riebalų rūgščių šaltinis. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

-30%

-20%

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

-40% 953€15
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STOP STRESS® 30 kapsulių 919 643 €
STOP STRESS® NIGHT 30 kapsulių 919 643 €
OSTEONOL® 150 ml 1329 930 €
FITESTEN® 30 kapsulių 1469 1028 €
KARDIO START® 30 kapsulių 1519 1063 €
IMMUNECO® 30 kapsulių 1379 965 €
BEAUTYNOL® 30 kapsulių 1419 993 €
BEAUTYNOL® EXCELLENCE 30 kapsulių 2239 1567 €
MAISTO PAPILDAI
Pasimėgauk gyvenimo akimirkomis su BF-ESSE…
JŪSŲ GERAI SAVIJAUTAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

TOP 4 HERBS, 30 tablečių
MAISTO PAPILDAI
daugiau informacijos apie produktus www.vitaminai.lt.
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NEMIGA – PROBLEMA, BET PER ILGAS IR GILUS MIEGAS – IRGI BĖDA?

Pagrindinis sutrikimas, kai kalbame apie miegą,
yra nemiga. Tačiau ką reiškia, jei miegame per ilgai
ar per giliai? Gydytoja ir vaistininkė atsako, apie kokias sveikatos problemas byloja miego sutrikimai ir
kaip su jais susidoroti.
Vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės teigimu, kasdien vaistinėje parduodami dešimtys cheminių vaistų, maisto papildų ir vaistažolių nemigos problemai spręsti. Deja, migdomieji gali padėti tik tada, kai
nemigos priežastys labai aiškios ir trumpalaikės, pvz., žmogus išgyvena stresą, patiria įtampą, miegas sutriko dėl dažnų kelionių keičiantis
laiko juostoms.
„Daug dažniau nemigos priežastys būna neištirtos, o pati liga tęsiasi
ilgą laiką. Kuo ilgiau skiriami migdomieji, tuo didesnis priklausomybės jiems pavojus. Į dažno maisto papildo nemigai gydyti sudėtį įeina
melatoninas – natūrali medžiaga, kuri gaminasi mūsų smegenyse ir
padeda užmigti. Tačiau vartojant ilgą laiką ir didesnėmis dozėmis, net
ir melatoninas nėra toks jau nekaltas“, – atkreipia dėmesį ji.
Vaistininkė pasakoja, kad kartą pagalbos ieškojo jaunas vaikinas, ką
tik grįžęs po studijų užsienyje, kur porą metų vartojo gydytojo paskirtą
melatoniną, mat dėl didelio darbo krūvio atsirado miego problemų.
Po studijų baigimo be tabletės užmigti jam nebepavykdavo.
„Nemigos priežastimi gali būti širdies ritmo sutrikimai, nekontroliuojamas naktinis kraujospūdis, neurologinės problemos, apie kurias
žmogus gali ir nežinoti. Štai viena jauna mama pasiskundė, kad visai
nemiega ketvirta para iš eilės, nors dienos metu jautėsi neblogai. Vėliau paaiškėjo, kad nemiga buvo pirmasis pogimdyvinės depresijos
požymis. Todėl jei nepavyksta miego problemų išspręsti sutvarkius
poilsio ir darbo režimą, padidinus fizinį aktyvumą, sumažinus stresą
keliančius veiksnius, verta kreiptis į gydytoją. Ilgalaikei nemigai gydyti
geriau rinktis ne tabletes, o psichoterapiją“, – pataria K. Šnirpūnienė.

ILGAS MIEGAS IR KRAUJOSPŪDIS
Pasak vaistininkės, kenksmingas sveikatai ne tik per trumpas, bet ir
per ilgas miegas. Ji pasakoja, kad kai kurie pacientai, nors ir miega
labai ilgai, atėję į vaistinę ieško preparatų darbingumui padidinti, nes
dienos metu nesijaučia pailsėję.
„Kartą kreipėsi moteris, kuri skundėsi kas rytą skaudančia galva, nors
miega tikrai ilgai ir kietai. Pradėjus klausinėti apie kitas moters sveikatos bėdas paaiškėjo, kad ji turi aukštą kraujospūdį ir kas rytą po pusryčių išgeria trijų rūšių kardiologo paskirtus vaistus. Dieną, kol vaistai
veikdavo, ji jausdavosi gerai, bet naktį vaistų veikimas baigdavosi, sti-

priai pakildavo spaudimas, tik ji miegodama to nejausdavo. Problema
išsisprendė, kai paaiškinome, kad nereikia nakčiai skiriamų vaistų nuo
kraujospūdžio gerti ryte. Per ilgas moters miegas sutrumpėjo, o galvos rytais nebeskaudėdavo“, – dalijasi K. Šnirpūnienė.
Dėl miego sutrikimų būtina apsilankyti pas šeimos gydytoją, kuris pagal situaciją nukreips pas neurologą, psichologą, kardiologą ar pasiūlys kreiptis į specialią miego kliniką.

KIEK LAIKO PRALEISTI LOVOJE?
Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Neurologijos centro gydytoja neurologė
Rasa Stonkutė-Gailienė sako dažniausiai susidurianti su pacientais,
kenčiančiais nuo nemigos, knarkimo bei obstrukcinės miego apnėjos.
„Miego trukmės sumažėjimas viena valanda didina mirtingumo riziką
6 proc., tačiau miego trukmės padidėjimas 1 val. mirtingumo riziką
didina net 13 proc. Miego trukmei ilgėjant dar labiau, mirtingumo
rizika irgi išauga. Taigi persimiegoti yra dar pavojingiau nei miegoti
per trumpai“, – aiškina ji.
Neurologė tęsia sakydama, kad miego trukmės pokyčiai taip pat didina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, patirti kognityvinės veiklos sutrikimų. Miegant per trumpai – mažiau nei
6-7 val. – reikšmingai padidėja rizika patirti traumą darbe. Miegant
mažiau nei 6 val., net 38 proc. padidėja sergamumas nutukimu. Tuo
tarpu miegant 8 val. ir daugiau, reikšmingai padaugėja susirgimų osteoporoze. Sveikatai optimali miego trukmė suaugusiam žmogui yra
7-8 val.

SVARBUS IR MIEGO GILUMAS
Miegas skirstomas į lėtąjį (NREM) ir paradoksinį (REM) miegą, o lėtasis miegas dalijamas dar į tris stadijas. Sveiko jauno suaugusio žmogaus miegas
turėtų atrodyti taip: 1 stadija (negilus miegas) – 2-5 proc., 2 stadija – 45-55
proc., 3 stadija (gilus miegas) – 13-23 proc., o paradoksinis miegas – 20-25
proc.
„Miego kokybei ypač svarbi yra gilaus miego trukmė. Esant jo trūkumui,
žmogus gali jaustis nuvargęs, pablogėja atmintis, gali atsirasti sunkumų susikaupti, mokytis, įsisavinti naują informaciją, taip pat gali susilpnėti imunitetas. Kadangi gilaus miego metu vyksta aktyvūs medžiagų apykaitos atliekų
šalinimo iš smegenų procesai, jo stoka gali paskatinti Alzheimerio ar Parkinsono ligų vystymąsi. Miego stoka taip pat susijusi su hormonų pokyčiais,
todėl didėja apetitas kaloringam maistui, gali didėti atsparumas insulinui ir
būti skatinamas diabeto bei širdies-kraujagyslių ligų vystymasis. Dėl gilaus
miego trūkumo santykinai padaugėja negilaus miego. Todėl net ir miegodamas, atrodytų, pakankamai valandų, žmogus gali jaustis labai išvargęs,
nepailsėjęs ir mieguistas dienos metu“, – atkreipia dėmesį R. Stonkutė-Gailienė.
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Anot jos, gilaus miego trukmė gali padidėti, jei žmogus gauna progą pailsėti
po prieš tai kurį laiką buvusios miego stokos. Ilgiau trunkantis gilus miegas
gali būti ir sėkmingai gydomos obstrukcinės miego apnėjos požymis, kai organizmas bando atsigriebti už prieš tai buvusį sutrikdytą miegą.
Paradoksinis miegas vaidina svarbų vaidmenį sapnuojant, atminties procesams, emocijų apdorojimui smegenyse, smegenų vystymuisi. Jo trukmė padidėja po intensyvesnio mokymosi ir atvirkščiai – esant paradoksinio miego
trūkumui, žmogus gali patirti su atmintimi susijusių sunkumų.
„Paradoksinio miego trukmė gali pailgėti ir tais atvejais, kai žmogus prieš tai
patyrė miego trūkumą. Retesniais atvejais tai gali būti susiję su tam tikrais
miego sutrikimais, pvz., narkolepsija. Yra duomenų, jog paradoksinio miego
trukmę gali trumpinti ir alkoholio vartojimas“, – akcentuoja R. Stonkutė-Gailienė.

Išmaniosios technologijos miegui stebėti tampa vis populiaresnės – jos gali
būti naudingos stebint bendrą miego trukmę, su miegu susijusius įpročius,
tačiau tiksliai įvertinti miego kokybės jos negali. Miego stadijas nustatyti
galima tik registruojant ir vertinant smegenų aktyvumą polisomnografijos
tyrimo metu.
„Jei žmogus įtaria, kad miegas yra sutrikęs, reikėtų apie tai pasikalbėti su
gydytoju. Diagnozės, remiantis programėlėmis, nėra nustatomos. Kartais
miegui stebėti skirtų programėlių ar įrenginių naudojimas sukelia priešingą
efektą – žmogui padidėja nerimas, vėliau atsigulama miegoti, nes nuolat
tikrinama programėlė, todėl miego kokybė nukenčia. Tada geriau jų išvis
atsisakyti“, – reziumuoja neurologė.
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GROŽIUI

DOVANA

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

PERKANT VEIDO
KREMĄ SU
DUMBLIAIS,
DOVANOJAME
VEIDO PRAUSIKLĮ

2499€

1+1

Dvi tokios pačios
pakuotės už
VIENOS KAINĄ!

999€

DOVANA

ŽIEDĖ NEUROKOSMETINIS VEIDO KREMAS SU DUMBLIAIS, 50 ml 2499 €
DOVANA! ŽIEDĖ VEIDO PRAUSIKLIS SU ŠALTALANKIŲ

ALIEJUMI, 100 ml 1499 €

ŽIEDĖ SLYVŲ KAULIUKŲ ALIEJUS, 50 ml

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

KOSMETIKOS PRIEMONĖ

DOVANA

1599€

PERKANT
VEIDO KAUKĘ,
DOVANOJAME
NAGŲ SERUMĄ
SU AVOKADŲ
KAULIUKŲ ALIEJUMI

-30%

DOVANA

AMBIO
ŽIEDĖ VEIDO DRĖKINAMOJI KAUKĖ SU COQ10, 50 ml 1599 €
DOVANA! ŽIEDĖ NAGŲ SERUMAS SU AVOKADŲ KAULIUKŲ ALIEJUMI, 10 ml
1399 €

KOSMETIKOS PRIEMONĖS
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-50% 1349€

98

Ambio Cinkas 15mg, 45 tabletės 599 419 €
Ambio Selenas ir cinkas su vitaminais, 90 tablečių 998 699 €
Ambio Selenas, 90 tablečių 799 559 €
MAISTO PAPILDAI

-25%

BIODERMA
JAMIESON COLLAGEN ANTI-WRINKLE, 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
• Per 28 dienas sumažėja raukšlių ir smulkių raukšlelių.
• Kovoja su senėjimo požymiais, gerina odos išvaizdą ir elastingumą.

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

HIGIENAI

30

PRIEMONĖS SLAUGAI

IKI

-20%

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

Nuolaidos fizinėse vaistinėse galioja
su vaistinės lojalumo kortelėmis

JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-30%

SENSODYNE
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Dantų pastos Sensodyne yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis.
CHLT/CHMULBRA/0004/18a/JUL
EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

INTYMIAI HIGIENAI

IKI

-30%

IKI

-25%

COREGA
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.

-20%

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

-30%

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

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
VELYM dantų kremas kasdienei dantų priežiūrai ir natūraliam dantų balinimui.
Veiklioji/balinamoji medžiaga BIOLYCON pagaminta 100% iš natūralios kilmės
medžiagų.
VELYM WHITENING dantų šepetėlis dviejų ilgių šereliais su aktyvuota bambuko
anglimi dantų ir tarpdančių valymui.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

-30%

-25%

INTIMOHELP
MEDICINOS PRIEMONĖS
Makšties tabletės „Intimohelp“ atkuria ir palaiko fiziologinį makšties pH, slopina bakterijų plitimą. Priemonės sudėtyje esantis inulinas skatina natūralios
bakterinės floros augimą, sugeria pagausėjusias išskyras, naikina blogą kvapą. Sudėtyje yra inulino, hialurono rūgšties ir vitamino E. Naudojimo instrukcija:
naudokite po 1 makšties tabletę 2 kartus per savaitę.
Intymios higienos emulsija „Intimohelp“ su rožių vandeniu ir hialurono rūgštimi padeda atkurti natūralią mikroflorą. Sudėtyje yra pieno rūgšties ir
prebiotikų. Rožių vanduo veikia antiseptiškai ir raminamai. Nedidelį kiekį emulsijos užtepti ant rankos, nuplauti intymias vietas, paskui nuskalauti šiltu
vandeniu.
Drėgnos intymios higienos servetėlės „Intimohelp“ su alavijų lapų ekstraktu ir D-pantenoliu švelniai valo ir nedirgina odos, užtikrina optimalią higieną
bet kokiomis aplinkybėmis.
„INTIMOHELP“ – MOTERS INTYMIOS SVEIKATOS RECEPTAS.
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

ELGYDIUM DANTŲ PASTOS
BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS
Dantų pastos „ Elgydium“ siūlo specializuotus sprendimus dantų priežiūrai
suaugusiesiems ir vaikams: dantenų problemoms spręsti, dantims balinti, jautriems dantims, dantų apnašų kontrolei bei ėduonies prevencijai.
„ELGYDIUM“ - TOBULAI JŪSŲ ŠYPSENAI!
*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms

MAŽYLIUI IR MAMAI

DOVANA

PERKANT
MULTIVITAMINŲ
SIRUPĄ,
DOVANOJAME
KALCIO MIKSTŪRĄ

698€

DOVANA
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-30% 697€9
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AMBIO MULTIVITAMINAI NĖŠČIOSIOMS IR MAITINANČIOMS,
AMBIO MULTIVITAMINAI VAIKAMS (sirupas), 150ml 698 €
DOVANA! AMBIO KALCIS VAIKAMS (mikstūra), 100ml 698 €
MAISTO PAPILDAI

30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
• Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu, padeda palaikyti normalią kraujodarą;
• Riboflavinas, tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12, biotinas ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
• Foliatai, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B12 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
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-50% 1249€

-40%

98

JAMIESON MULTI FOR KIDS, 60 tablečių

AMBIO BIFIDOBAKTERIJOS VAIKAMS, 16 tablečių 649 389 €
AMBIO VITAMINAS D3, 400, 30 kapsulių 799 479 €
MAISTO PAPILDAI.

MAISTO PAPILDAS
• Tai vitaminų ir mineralų kompleksas vaikams.
• Sudėtyje yra ne tik vitaminų, bet ir mineralų: kalcio, vario, jodo, geležies.
• Pagaminta iš koncentruotų vaisių bei daržovių sulčių: pomidorų, morkų, apelsinų,
spanguolių ir citrusinių vaisių.
• Keturių gardžių vaisinių skonių: vyšnių, apelsinų, citrinų ir aviečių.
• Tabletės smagių gyvūnų formų: liūto, dramblio, begemoto ir beždžionės.
• Galima vartoti nuo 4 metų.
• Pakuotės užtenka net 2 mėnesiams!
TEMPERATŪRAI MAŽINTI IR SKAUSMUI MALŠINTI

-25% 146€1

95

-25%

AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI
AMEDIPLUS OVULIACIJOS TESTAS, N1

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

MEDICINOS PRIEMONĖ

*Akcija taikoma geltona etikete pažymėtoms prekėms.

Pasiūlymai galioja 2023 01 01 – 2023 01 31.

Leidinyje nurodytos maisto papildų, kosmetikos, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos fizinėse vaistinėse galioja su
vaistinės lojalumo kortele, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose
dalyvaujančioms prekėms. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita
informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį/informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas
gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju
ar vaistininku.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto
svetainėje www.vvkt.lt.
Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota
mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos NORFOS vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.nvaistine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje
vaistinėje www.nvaistine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2022 10 16.

-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.

