JESEŇ BEZ CHRÍPKY
s rodinným lekárnikom PARTNER

október 2019
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magnerot®*

Stoptussin®*

Muconasal® plus*

Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, vďaka ktorej
sa lepšie vstrebáva. Magnerot – jediné magnézium s kyselinou
orotovou v oranžovej krabičke!

Stoptussin® - správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam - na
začiatku tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením ku kašľu,
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí.
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

Liek obsahuje dihydrát magnéziumorotátu | Liek na vnútorné použitie

Lieky na vnútorné použitie

Liek obsahuje tramazolíniumchlorid | Liek na použitie do nosa

100 tabliet

50ml / 180ml

6,20 €

nosový sprej 10ml

4,40 €

5,40 €
4,70 €

6,20 €

5,40 €

3,85 €
38,50 €/l

4,00 €

KALCIOVÝ SIRUP

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

HORÚČKA A BOLESŤ

PARALEN® GRIP*

NUROFEN Rapid*

Horúčka, bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla. Vďaka kofeínu
pomáha aj proti únave a ospalosti.

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri
chrípke a zápaloch horných ciest dýchacích. 2x rýchlejšia úľava od
bolesti v porovnaní s obaľovanými tabletami Nurofen.
Výhodne tiež NUROFEN Rapid 400mg 10 kapsúl za 2,70 €.

chrípka a bolesť, 24 tabliet

PARALEN® GRIP*
tabliet, 24 tabliet

400 mg, 20 kapsúl

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

Horúčka, bolesť hlavy, Upchatý nos, Bolesť hrdla, Suchý kašeľ.
Lieky na vnútorné použitie

/vasrodinnylekarnik

www.partner.sk

*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH. | Akcia platí od 1.10.2019 do 31.10.2019 alebo do vypredania zásob.

Kalciový sirup
100 ml

Rokmi overený, najpredávanejší ochutený kalciový sirup v SR*.
Vhodný pre deti od narodenia i dospelých. Príjemná chuť vanilky.
Bez konzervačných látok, pridaných farbív a umelých sladidiel.
*MAT/07/2019 IQVIA™

Výživový doplnok

8,95 €

7,80 €

8,15 €

6,90 €

0,01 €
0,01 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

TANTUMGRIP

*

600 mg/10 mg prášok
s citrónovou príchuťou, 10 vreciek
+ TANTUM® NATURA Lemon & Honey,
15 gumených pastiliek za 0,01€

TANTUMGRIP prináša účinnú úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú
zvýšená teplota, bolesť hlavy, upchatý nos a bolesť hrdla. Výhodne tiež TANTUMGRIP
600 mg/10 mg prášok s pomarančovou príchuťou, 10 vreciek + TANTUM® NATURA
Orange & Honey, 15 gumených pastiliek za 0,01€.
TANTUMGRIP sú lieky na vnútorné použitie. | TANTUM® NATURA sú výživové doplnky.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

THERAFLU*

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 10 vreciek
+ Zubná kefka Aquafresh za 0,01€
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Účinne odstraňuje väčšinu
príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov
a svalov a upchatý nos. Pri kúpe Theraflu prechladnutie a chrípka 10
vreciek zubná kefka Aquafresh za 0,01€.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

COLDREX* MAXGRIP
LESNÉ OVOCIE, 10 vreciek

Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý uľaví od príznakov
chrípky a silného prechladnutia. Znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, bolesť
v hrdle, uvoľňuje upchatý nos. Výhodne tiež Coldrex Grip plus Kašeľ
s príchuťou citrónu a mentolu a Coldrex MaxGrip Lemon.
Liek na vnútorné použitie

Liek na vnútorné použitie

3,55 €

6,85 €

5,20 €

3,10 €

5,95 €

4,30 €

PRECHLADNUTIE

Soledum* 200 mg

mäkké gastrorezistentné kapsuly, 20 kapsúl
EXPERT V LIEČBE BRONCHITÍDY
•účinne potláča zápal v prieduškách
•rozpúšťa usadený hustý hlien v prieduškách
•uľahčuje namáhavé vykašliavanie
•uľavuje od akútneho zápalu vedľajších nosových dutín
Výhodne tiež Soledum 100 mg 20 kapsúl za 5,35€.

NÁDCHA

NÁDCHA

Nasivin* 0,05%

SANORIN* 0,5 ‰

Nasivin účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni.

Rýchlo a účinne uvoľňuje upchatý nos. Zmierňuje príznaky pri akútnej
nádche, zápale prínosových dutín a zápale stredného ucha.

sprej do nosa, 10 ml

sprej do nosa, 10 ml

Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid | Liek na použitie do nosa

Liek obsahuje nafazolíniumnitrát | Liek na použitie do nosa

Liek obsahuje cineol | Liek na vnútorné použitie

0,01 €

4,75 €

4,15 €

6,65 €

7,15 €

NOVINKA

41,50 €/l

BOLESŤ HRDLA

Neo-angin*

KAŠEĽ

bez cukru, 24 pastiliek
+ Nasic* za 0,01€

Ambrobene* 15mg/5ml

Na bolesť hrdla jednoducho Neo-geniálny! Uĺavuje od bolesti, potláča zápal,
lieči infekciu. V akcii tiež príchuť čerešňa alebo šalvia.
Neo-angin je liek na perorálne použitie. Nasic je liek na použitie do nosa.

100ml

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.
Výhodne tiež Ambrobene 30mg, 20 tabliet za 3,15 €.
Liek obsahuje ambroxoli hydrochloridum | Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ

ERDOMED®* 225mg
20 vreciek

ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných aj dolných
dýchacích ciest. NOVINKA - ERDOMED® 225mg, 20 vreciek je
odteraz dostupný bez lekárskeho predpisu, s novou pomarančovou
príchuťou. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
Liek obsahuje erdosteín | Liek na vnútorné použitie

*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.

/vasrodinnylekarnik

6,75 €
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NOVINKA

KAŠEĽ

MUCOSOLVAN®*

TUSSIREX

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ. Bez cukru
a alkoholu. Jahodová príchuť.
Výhodne tiež Mucosolvan Retard a Mucosolvan Junior.

Rastlinný sirup na všetky druhy kašľa. Zmierňuje suchý dráždivý aj
prieduškový kašeľ. Poskytuje rýchlu úľavu. Výhodne tiež Tussirex Junior.

sirup, 100ml

sirup, 120 ml
Zdravotnícka pomôcka

Liek obsahuje ambroxoliumchlorid | Liek na vnútorné použitie

5,10 €

4,40 €

Zdravotnícky prostriedok

BOLESŤ

ATARALGIN*

325 mg/130 mg/70 mg, 50 tabliet

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom.
Ľahko rozpustné ružové mäkké kapsuly s tekutou
účinnou látkou. Pri bolesti hlavy a migréne, bolesti zubov,
chrbta, svalov a bolestivej menštruácii.

ATARALGIN je liek proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Vďaka unikátnemu
zloženiu rýchlo uľaví od bolesti, zníži emočné a psychické napätie a
zároveň uvoľní svalové napätie okolo krčnej chrbtice.
Liek na vnútorné použitie

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ A HORÚČKA

Panadol*

PRE DETI JAHODA 24 mg/ml, 100 ml
Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml znižuje horúčku a bolesť.
Vhodný pre deti od 3 mesiacov. Neobsahuje alkohol a farbivá.
Liek obsahuje paracetamol | Liek na vnútorné použitie

6,40 €

53,00 €/kg

Sirup zmierňuje kašeľ, upokojuje sliznicu a dráždenie v krku. Výťažok
z islandského lišajníka a slezu pokrýva podráždenú sliznicu ako
ochranný film a chráni ju pred ďalším podráždením.

31,00 €/l

400 mg, 30 tabliet

5,30 €

Islandský lišajník proti kašľu
200 ml

3,10 €

6,40 €

BOLESŤ

LIVSANE

3,55 €

7,50 €

Ibalgin® Rapidcaps*

KAŠEĽ

KAŠEĽ

13,15 €

11,45 €

10,95 €

8,55 €
85,50 €/kg

114,50 €/kg

6,40 €

5,30 €
53,00 €/kg

LOKÁLNA BOLESŤ

Ibalgin®* krém a gél
100g

Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. K liečbe poranení
šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva.
Bez parfumácie. Pre dospelých a dospievajúcich.

LOKÁLNA BOLESŤ

Voltaren* forte
2,32% gél, 100g

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na
24 hodín pri dvoch aplikáciách denne.
Liek obsahuje diklofenak, dietylamínovú soľ | Liek na vonkajšie použitie

Liek obsahuje ibuprofén | Liek na vonkajšie použitie

www.partner.sk

Akcia platí od 1.10.2019 do 31.10.2019 alebo do vypredania zásob.

OPUCH, ZÁPAL, BOLESŤ

Reparil® – Gel N
dermálny gél* 100 g

Potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri zraneniach s pomliaždeninami,
vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách. VÝHODNE AJ Reparil® Dragées
20mg, 40 tabliet za 6,95 €. Tablety obsahujú laktózu.
Reparil® Dragées 20mg: Liek obsahuje aescín | Liek na perorálne použitie
Reparil® – Gel N: Liek na vonkajšie použitie

6,75 €

12,35 €

5,60 €

10,50 €
3,55 €

0,01 €

VITAMÍNY

GS Vitamín C 1000

so šípkami 100 +20 tabliet zadarmo
Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k zníženiu miery únavy a
vyčerpania. Navyše obohatený o prírodnú silu šípok. Unikátna tableta
TIME-RELEASE zaisťujúca postupné uvoľňovanie.
Výhodne tiež GS Vitamín C 1000 so šípkami 50+10 tabliet za 6,40 €.

VITAMÍNY A MINERÁLY

IMUNITA

CELASKON 250mg, 100 tabliet
+ CELASKON®* 250mg, 30 tabliet za 0,01€
®*

Magnézium MANGO 400 mg
+ vit. B6 a C, 20 vrecúšok

Podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu pri chrípke a
nachladnutí. Užíva sa v období zvýšených nárokov, a to počas
dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáha.

NOVINKA! Vitar Magnézium Mango v sypkej forme. Obsahuje aj
vitamíny B6 a C. Na posilnenie svalov, nervov a srdca. Nasypte priamo
do úst bez zapíjania. S rýchlym nástupom účinku.
V zľave aj Vitar Magnézium Grep 400 mg.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú | Liek na vnútorné použitie

Výživový doplnok

Výživový doplnok

14,45 €

12,55 €

16,95 €

14,75 €

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY

GELACTIV

3-Collagen Forte 60 kapsúl
Akcia 1+1 ZADARMO

16,85 €

14,65 €

KĽBY, VÄZY A ŠĽACHY

Cemio Kamzík

KOLAGÉN

60 kapsúl

Colafit 60 kociek

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše kĺby, väzy
a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie v tabletách na trhu.
Teraz v akcii 1 + 1 zadarmo, ušetríte až 14 EUR!

Radosť z každého skoku! Komplex kolagénov v prirodzenej
podobe s vitamínom C pre kĺby, menisky a väzy s pohodlným
dávkovaním 1 kapsula denne.

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko
prehltnuteľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania stačí len 1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok.

Výživový doplnok

Výživový doplnok

Výživový doplnok

7,95 €

6,90 €
27,60 €/l

11,95 €

9,30 €

5,05 €

4,50 €

TRÁVENIE

KĹBY A SVALY

ORENZYM®*

ČREVNÝ DISKOMFORT

Konská masť

s konopou hrejivá, 250 ml
Konská masť s konopou je balzam vyrobený podľa švajčiarskej receptúry z 25
bylinných extraktov, o ktorých je známe, že napomáhajú pri problémoch s kĺbmi,
svalmi i chrbtom. V zľave aj Konská masť s konopou chladivá 250 ml.

Enterina 8 fľaštičiek
Prípravok obsahuje sušené čučoriedky, črevné baktérie, vitamíny B a K. Je vhodný
pri riedkej a častej stolici a tiež tráviacich ťažkostiach. Pre deti od 6 mesiacov a
dospelých, 1 fľaštička denne.

50 tabliet

Orenzym® je digestívum. Pri poruchách trávenia škrobovín,
strukovín, ovocia a zeleniny. Každá obalená tableta obsahuje
200 m.j. (36,6 mg) liečiva takadiastáza.
Liek obsahuje takadiastázu | Liek na vnútorné použitie

Výživový doplnok

*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.

www.partner.sk

14,95 €

12,40 €
62,00 €/l

6,15 €

5,29 €
2,05 €

1,75 €
20,60 €/l

VLASY A POKOŽKA HLAVY

Kamedis SEBO

KRÉM NA RUKY

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

krém na ruky, 85 ml

Sensiderm krém, 20 g

Tradičná receptúra bez konzervačných látok pre intenzívnu
starostlivosť. Regeneračný, ochranný a premasťujúci krém na ruky
určený pre každodennú starostlivosť o pokožku.
Výhodne tiež INDULONA olivová, krém na ruky za 1,75 €.

Uľavuje od svrbenia do 30 minút po aplikácii. Obnovuje tiež kožnú
bariéru po liečbe ekzému kortikoidmi. Hydratuje a regeneruje. Možno
ho používať dlhodobo. Vhodný aj pre najmenšie deti a tehotné či
dojčiace ženy. Výhodne tiež Bepanthen Sensiderm 50g za 10,99 €.

INDULONA original

šampón proti lupinám, 200 ml
Terapeutické šampóny proti lupinám a šupinám. Šampóny odstraňujú lupiny
a zabraňujú ich tvorbe. Za 2 týždne aplikovania bola klinicky preukázaná
redukcia lupín, šupín, začervenania o 50%. Vysoká spokojnosť s rýchlosťou
hojenia pokožky na hlave. Vhodné na suché aj mastné lupiny a šupiny, pri
svrbení a podráždení vlasovej pokožky.
Výhodne tiež Kamedis PSO šampón, 200 ml.

Bepanthen®

Zdravotnícka pomôcka

10,10 €

8,30 €

11,20 €

83,00 €/l
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TLAKOMERY

DETSKÁ IMUNITA

zvlhčujúce očné kvapky, 10 ml

digitálny BP 3AG1

hruška, višňa alebo malina, 100 ml

DOPRAJTE SI SKUTOČNÚ ÚĽAVU od priznakov
syndromu suchého oka. Systane® Ultra poskytujú
suchým, unaveným, bolestivým a podráždeným očiam
rýchlu a intenzívnu hydratáciu.

Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno,
vybavený PAD technológiou pre včasné rozpoznanie
arytmie srdca. Dodávaný s darčekom – digitálnym
teplomerom MT 3001.

Sirupy na podporu imunity pre deti od 1 roka.
Obsahujú koncentrát z viac ako 1 kg čerstvého ovocia,
rakytník a hlivu. Výhodne tiež sirupy HLIVIAČIK 100 ml.

Zdravotnícka pomôcka

Zdravotnícka pomôcka

OČNÉ KVAPKY

Systane® ULTRA

Microlife tlakomer

Výživový doplnok

14,40 €

12,50 €

18,95 €

16,25 €

50,00 €/l

IMUNITA

MOLLER´S Omega 3

RYBÍ OLEJ Ovocná aróma, 250 ml
MÖLLER’S Ranná dávka zdravia pre celú rodinu - rybí olej z Nórska
v troch príchutiach - ovocná, citrón a natur. V zľave tiež MOLLER‘s
Omega 3 Natur, Citron, Double kapsule a Môj prvý rybí olej.
Výživový doplnok

www.partner.sk

Baby imun

POTENCIA A PROSTATA

16,60 €

13,59 €
17,00 €/kg

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

RED3, 60 kapsúl

Nutrilon 2, 3, 4, 5 ,800g

Nová generácia v starostlivosti o prostatu, potenciu a vitalitu.
Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká a ľan siaty podporujú
zdravie prostaty. Výhodne tiež RED3 30 kapsúl za 10,45 €.

Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by
mala byť používaná len na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a
ďalšie informácie nájdete na obaloch výrobkov.
Vernostná akcia 5+1 na mlieka Nutrilon (2-5) 800g.
Akcia trvá do 31.12.2019.

Výživový doplnok

Akcia platí od 1.10.2019 do 31.10.2019 alebo do vypredania zásob.

Jesenná ponuka od WALMARKU
ČREVNÁ MIKROBIOTA

ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY

11,50 €

10,00 €

10,70 €

9,30 €

Biopron®9 Premium 30 kapsúl

Urinal Akut® FORTE 10 tabliet

Prémiový komplex živých mikroorganizmov
s fruktooligosacharidmi na ideálnu podporu Vašej
celkovej pohody a rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša
denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami.
Výhodne tiež Biopron®9 Premium 60 kapsúl.

Akútna starostlivosť!
So zlatobyľou pre zdravie močových ciest.
Výhodne tiež Urinal Akut® FORTE 20 tabliet.

Výživový doplnok

Výživový doplnok

TRÁVENIE

KĹBOVÁ VÝŽIVA

PODPORA IMUNITNÉHO SYSTÉMU

6,45 €

5,65 €

29,35 €

25,50 €
16,60 €

7,65 €

Degasin® 32 kapsúl

Proenzi® Intensive
120 tabliet

Marťankovia® PROimun
30 tabliet + Akut 5 ks drink

Upokojuje a zabraňuje
nadúvaniu a plynatosti. Prináša
úľavu pri črevných a brušných
ťažkostiach.

To najlepšie pre Váš pohyb
od Proenzi®. S vitamínom C, ktorý
prispieva k tvorbe kolagénu na
normálnu funkciu chrupavky.

Za cenu Marťankov PROimun
30 tabliet získate balíček
Marťankovia PROimun
30 tabliet + 5 ks drink.

Zdravotnícka pomôcka

Výživový doplnok

Výživový doplnok

www.partner.sk

Akcia platí od 1.10.2019 do 31.10.2019 alebo do vypredania zásob.

