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1Vždy 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 1.11.2022 do 30.11.2022 alebo do vypredania zásob. /vasrodinnylekarnik /lekaren_partner

www.partner.sk

BOLESŤ KĹBOV, CHRBTICE
Condrosulf 400 mg
180 kapsúl
Condrosulf 400 mg kapsuly je švajčiarsky liek na liečbu osteoartrózy. Teraz výhodne 
v balení až na 3 mesiace s vianočným dizajnom. Condrosulf 400 mg kapsuly - pre 
menej bolesti a viac radosti. 

Liek obsahuje chondroitín-sulfát. Liek na vnútorné použitie.1

HEMOROIDY
DETRALEX®

500 mg x 60 tabliet
DETRALEX® lieči prejavy chronického žilového ochorenia a príznaky akútnej hemoroidálnej 
epizódy. Emotralex rýchlo hojí, regeneruje a upokojuje hemoroidy. Synergická kombinácia 
na liečbu hemoroidov.
V zľave aj DETRALEX® 30x1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku za 16,59 € a 
Emotralex 25g rektálna masť / Emotralex 10ks rektálnych čapíkov za 6,49 €. 

DETRALEX® je liek na vnútorné použitie. 1 
Emotralex je zdravotnícka pomôcka na rektálne použitie.

14,99 € 
S vernostnou kartou:

BOLESŤ
Milgamma® N
100 kapsúl
Liek Milgamma® N cps obsahuje vysoké dávky vitamínov benfotiamín (B1), B6 a B12, ktoré 
podporujú regeneráciu poškodených nervov, čím pomáha riešiť príčinu bolesti chrbta.

Liek na vnútorné použitie.1

4,50 €2,40 €

TV
reklama

26,19 €
21,69 €

17,49 €
15,09 € TV

reklama
TV

reklama

39,89 €
34,39 €

5,50 €

HOMEOPATIA, CHRÍPKOVÉ STAVY
OSCILLOCOCCINUM
6 dávok 
Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične sa používa pri liečbe chrípkových stavov 
(horúčka, prechladnutie, bolesti). Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové kategórie.
V zľave aj OSCILLOCOCCINUM 30 dávok za 25,49 €.

Liek obsahuje extrakt z pečene a srdca kačice Anas barbariae.
Liek na vnútorné použitie.1

získate najlacnejší z nich za 1 cent (0,01 EUR).

TV
reklama

9,29 €
7,99 €

1,30 €
MINERÁLY, VITAMÍNY
STOP KŔČOM 
56 tabliet 
Výživový doplnok s obsahom horčíka, draslíka, vitamínu B6 a vitamínu E. Prispieva 
k správnemu fungovaniu nervového a imunitného systému, svalov a k udržaniu zdravých 
kostí a zubov.

Výživový doplnok. 

TV
reklama

6,29 €
4,89 €

1,40 €

Nájdite si aj Vy svojho rodinného lekárnika PARTNER už 450-krát na Slovensku



UŠETRÍTE
1,00 €6,59 €

7,59 €

UŠETRÍTE
1,70 €10,39 €

12,09 €

BOLESŤ HRDLA
Neo-angin bez cukru
24 pastiliek    
Uľavuje od bolesti a škriabania v hrdle, dezinfikuje ústnu dutinu, potláča zápal. Pre dospelých a deti od 6 rokov.
V zľave aj iné produkty Neo-angin®. 

Liek na vnútorné použitie.1

2x
viac

bodov

VITAMÍNY, MINERÁLY
LIVSANE Vitamín D 20 µg
60 tabliet 
Výživový doplnok s vitamínom D (20 µg v 1 tablete). Vitamín D prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí,  normálnej činnosti svalov a k 
normálnej funkcii imunitného systému. 

Výživové  doplnky. 

2x
viac

bodov

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
Floraliv
20 kapsúl
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B, zinku a 3 kmeňov živých črevných baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a je 
vhodný pre deti od 3 rokov a dospelých. V zľave aj Floraliv fľaštičky  7x10 ml za 9,89  €. 

Výživové  doplnky. 

2x
viac

bodov

DENTÁLNA HYGIENA
Oral-B PROFESSIONAL
GUM & ENAMEL PRO-REPAIR EXTRA FRESH
2x 75ml
Znižuje podráždenie ďasien a pomáha obnoviť zubnú sklovinu v priebehu 2 týždňov. Neutralizuje škodlivé baktérie, aby znižovala podráždenie 
ďasien. Dodáva zubnej sklovine chýbajúce minerály a chráni zuby pred eróziou spôsobovanou kyselinami. Dodáva dlhotrvajúci pocit sviežosti a 
čistoty. V zľave aj Oral-B GUM & ENAMEL REPAIR GENTLE WHITENING, 2x 75ml za 5,29 €. 

Kozmetické výrobky.

2x
viac

bodov

UŠETRÍTE
2,10 €5,79 €

7,89 € 77,20 €/l

1Vždy 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.

Získajte 2x viac bodov
     vo vernostnom programe
za nákup vybraných produktov. 

UŠETRÍTE
0,50 €

5,69 €
6,19 €

3,20 € 
S vernostnou kartou:
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7,05 € 
S vernostnou kartou:

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
THERAFLU
PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
14 vrecúšok
Unikátna kombinácia 4 účinných látok - paracetamol na tlmenie bolesti a zníženie horúčky, 
antihistaminikum proti príznakom alergie, dekongestívum proti upchatému nosu a vitamín C.

Liek na vnútorné použitie.1

1,70 €

12,59 €
10,89 €

KAŠEĽ
THERATUSS  Natural & Pro Natural
16 pastiliek a 128 ml sirup
100 % prírodný sirup proti kašľu, ktorý upokojuje suchý a vlhký kašeľ a chráni sliznicu 
horných dýchacích ciest. Prírodné pastilky pre podporu zdravia dýchacích ciest* s malinovou 
príchuťou. Sila 5 bylín s obsahom vitamínu C.

Zdravotnícke pomôcky.

1,10 €

0,40 €

3,29 €
2,89 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
MAXGRIP LESNÉ OVOCIE
10 vrecúšok
Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Vďaka paracetamolu znižuje horúčku, 
odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle. S liečivou látkou na uvoľnenie upchatého nosa
a s vitamínom C. Výhodne aj iné produkty COLDREX. 

Liek na vnútorné použitie.1

KAŠEĽ
Stoptussin
50ml
Stoptussin. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ a 
uľahčuje vykašliavanie.

Liek na vnútorné použitie.1

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek
Dorithricin - jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí 
bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

Liek na orálne použitie.1

ZÁPAL
Calcium chloratum-TEVA
100 ml
Jedinečný a generáciami overený liek, ktorý podporuje liečbu zápalového procesu.

Liek obsahuje dihydrát chloridu vápenatého. Liek na vnútorné použitie.1

2,50 €

10,79 €
8,29 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj
citrón 650 mg/10 mg
12 vrecúšok
Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. 
Výhodne aj iné produkty PARALEN GRIP. 

Liek na vnútorné použitie.1

1,70 €

9,49 €
7,79 €

BOLESŤ HRDLA
Orocalm Forte 3 mg/ml
15 ml
Sprej s čerešňovou príchuťou pôsobí priamo v mieste zápalu. Uľavuje od akútnej bolesti 
v krku, zmenšuje opuch, a tým zmierňuje bolestivé prehĺtanie. Bez cukru, pre dospelých.
V zľave aj  Orocalm 1,5 mg/ml  30 ml za 5,79 €. 

Liek obsahuje benzydamínium-chlorid. Liek na orálne použitie.1

1,00 €

7,49 €
6,49 €

BOLESŤ HRDLA
Septolete extra príchuť citrón
a bazový kvet pas 3 mg/1 mg
16 pastiliek
Pastilky a sprej Septolete extra s trojitým účinkom liečia bolesť a zápal hrdla. Eliminujú 
pôvodcov infekcie - vírusy, baktérie a kvasinky. Pastilky uľavia od bolesti už do 15 min. 
Výhodne aj iné produkty Septolete extra.

Liek na orálne použitie.1 

1,00 €

7,19 €
6,19 €

TV
reklama

8,79 €
7,59 €

7,79 €
6,79 €

1,00 €

1,20 €

TRAJA ZÁCHRANÁRI
NA CHRÍPKU A PRECHLADNUTIE

5,39 €
4,69 €

46,90 €/l

7,99 €
6,89 €

53,80 €/l

0,70 €

4,85 € 
S vernostnou kartou:

5,55 € 
S vernostnou kartou:



1Vždy 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.

7,69 €
6,59 €

65,90 €/l

BOLESŤ
NUROFEN Rapid 400 mg
30 kapsúl
Účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných 
dýchacích ciest. 2X RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA OD BOLESTI*

*v porovnaní s obaľovanými tabletami Nurofen
Liek obsahuje ibuprofén. Liek na vnútorné použitie.1

0,90 €

6,09 €
5,19 €

KAŠEĽ
PROSPAN sirup
100 ml
Sirup sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest sprevádzaných kašľom. Liek 
uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách, uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.

Liek obsahuje extrakt z brečtanových listov. Liek na vnútorné použitie.1  

1,10 €
CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE
ASPIRIN-C
20  šumivých tabliet 
Aspirin znižuje horúčku a pôsobí protizápalovo. Rýchlo  uľavuje od bolesti v krku, bolesti 
svalov, kĺbov a chrbta. Aspirin-C obsahuje aj vitamín C - pre vašu imunitu.
V zľave aj Aspirin 500 mg 20 tabliet za 4,39 €.

Liek na vnútorné použitie.1   

1,30 €

9,89 €
8,59 €

SVALY
VoltaNatura chladivý gél
50 ml
Chladivý gél na stuhnuté a natiahnuté svaly* s upokojujúcimi a revitalizujúcimi účinkami. 
Napomáha k ukľudneniu stuhnutých a natiahnutých svalov. Certifikovaný organický gél.

Kozmetický prípravok. 
*VoltaNatura gél po vmasírovaní pomáha uvoľniť stuhnuté a natiahnuté svaly.

1,10 €

8,39 €
7,29 €

NÁDCHA
Otrivin Menthol 0,1%
10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos 
a pri zápale dutín. Začína uvoľňovať upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. 

Liek obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek na nazálne použitie.1

0,90 €

6,39 €
5,49 €

NÁDCHA
Sanorin 1 %
10 ml 
Zmierňuje príznaky nádchy. Zmenšuje opuch sliznice a tým sa umožní voľné dýchanie 
nosom. Akcia platí na kvapky a emulziu z produktového radu Sanorin®.

Liek obsahuje nafazolíniumnitrát. Liek na nazálne použitie.1

1,00 €

4,69 €
3,69 €

LOKÁLNA BOLESŤ
2x Olfen Forte 23,2 mg/g, gél
100 g
+ vianočná taška ako darček
Olfen Forte 23,2 mg/g gél. Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov a 
kĺbov. Pri kúpe 2 kusov Olfen Forte 23,2 mg/g, 100g získate vianočnú tašku ako darček!

Liek obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku. Liek na vonkajšie použitie.1

16,98 €
CENA ZA 2 BALENIA

Pred použítím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O správnom použití lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo 
lekárnikom. Voltaren Forte 2,32 % gél je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diklofenak, dietylamínová soľ. 

PM-SK-VOLT-22-00034

Darujte na Vianoce  
Voltaren pre úľavu  
od bolesti.

CENOVO VÝHODNÁ 
VIANOČNÁ PONUKANA VYBRANÉVÝROBKYVOLTAREN
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Ibalgin® Plus
UNIKÁTNA DVOJITÁ 

SILA NA BOLESŤ 
HLAVY

Ibalgin® 400 mg
OVERENÁ 
KLASIKA

Ibalgin® Plus a Ibalgin® 400 mg, sú lieky na vnútorné použitie proti bolesti. Ibalgin® 400 mg obsahuje ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

BOLESŤ SVALOV, KĹBOV, CHRBTICE
KONSKÁ MASŤ S KONOPOU
HREJIVÁ
250 ml
Konská masť s konopou je bylinný balzam na boliestky kolien, svalov a chrbta. Vhodný na 
masáž pri presilenom chrbte, kĺboch a pre zmiernenie svalovej únavy pri fyzickej námahe. 
V zľave aj KONSKÁ MASŤ S KONOPOU CHLADIVÁ  250 ml za 6,69 €.

Kozmetický výrobok.

1,20 €

VITAMÍNY, MINERÁLY
Magne B6® Forte
50 tabliet 
Osvedčená kombinácia horčíka a vitamínu B6. Efektívne doplnenie horčíka na podporu 
psychiky, nervov a energie. V zľave aj Magne B6®  FORTE ACTIVE 20 vreúšok za 6,69 €.

Výživové doplnky.

2,10 €
0,80 €

0,80 €

11,39 €
9,29 €

BOLESŤ
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg
24 tabliet 
Voľnopredajný liek na krátkodobú liečbu bolesti hlavy, zubov, bolesti v krížoch s vyžarovaním 
do dolných končatín, pooperačnej bolesti, bolesti pri nachladnutí a menštruácii. 

Liek na vnútorné použitie.1

0,70 €

4,69 €
3,99 €

BOLESŤ
CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tabliet 
CETALGEN sa používa na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti hlavy, chrbta, menštruačnú 
bolesť, bolesť zubov, bolesť pri nachladnutí, chrípke a horúčke. Je vhodný od 18 rokov.

Liek na vnútorné použitie.1

0,90 €

6,89 €
5,99 €

ČREVNÁ MIKROFLÓRA
GS SUPERKY PROBIOTIKÁ
60 + 20 kapsúl 
Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík. 21 miliárd životaschopných 
mikroorganizmov* v dennej dávke (2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity a 
prebiotiká. V zľave aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ cps 30+10  za 9,19 €.

Výživové doplnky.

2,40 €

17,39 €
14,99 €

IMUNITA
Wobecare Enzym
90 toboliek s s predĺženým uvoľňovaním
Výživový doplnok od výrobcu Wobenzymu má vysoko aktívne enzymatické zloženie. 
Obsahuje bromelaín, trypsín, rutín.  Jednoduché užívanie: iba 3 tobolky denne.
V zľave aj Wobecare Enzym 45 toboliek s predĺženým uvoľňovaním za 57,99 €.

Výživové doplnky. 

112,19 €
96,69 €

ZÁPCHA
Lactecon
200 ml
Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom. Laktulóza vykazuje prebiotický účinok. 
Napomáha zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve a tým uľahčuje vyprázdňovanie. 
Nenávykový a ideálny aj k dlhodobému používaniu pre široké spektrum pacientov od 
dojčiat  až po seniorov. V zľave aj Lactecon 500 ml za 8,59 €.

Liek obsahuje laktulózu. Liek na vnútorné použitie.1 

5,59 €
4,79 €5,49 €

4,69 €

8,19 €
6,69 €

26,80 €/l

7,49 €
6,49 €

32,50 €/l

1,00 €15,50 €



1Vždy 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.

IMUNITA
VITAR VITAMÍN C 1000 mg
S RAKYTNÍKOM
80 + 40 tabliet ZADARMO 
Produkt obsahuje silnú dávku vitamínu C s postupným uvoľňovaním a extrakt z rakytníka 
rešetliakového. Pre podporu imunity a prirodzenej obranyschopnosti organizmu. 

Výživové doplnky.

2,20 €

14,99 €
12,79 €

VITAMÍNY, MINERÁLY
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tabliet ZADARMO
Extra silný vitamín C obohatený o prírodnú silu šípok. V špeciálnej TIME-RELEASE tablete s 
postupným uvoľňovaním.
V zľave aj iné produkty GS Vitamín C1000.

Výživové doplnky.

1,90 €

14,19 €
12,29 €

VITAMÍNY, MINERÁLY
CELASKON® tablety 250 mg
100 tabliet 
Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr. aj 
v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov.

Liek obsahuje kyselinu askorbovú (vitamín C). Liek na vnútorné použitie.1

5,39 €
4,59 €

VITAMÍN C
LIPO C ASKOR FORTE
120 kapsúl + darček set testovacích prúžkov   
Výživový doplnok s obsahom RosaCelip-LD® - zmes s lipozomálnym vstrebávaním 
obsahujúca vitamín C, extrakt zo šípkov z ruže šípovej a bioflavonoidy z citrusových 
plodov. V zľave celá rada prípravkov Lipo C ASKOR.

Výživové doplnky. 

5,80 €
IMUNITA
GENERICA Vitamin C 500
30 tabliet  
Aktivovaná forma vitamínu C účinkuje 24 hodín, má vysokú vstrebateľnosť a je vhodná i pre 
citlivý žalúdok. Prípravok navyše obsahuje organický selén a prírodné nukleotidy.

Výživové doplnky.

1,30 €

8,89 €
7,59 €

42,69 €
36,89 €

VITAMÍNY, MINERÁLY
GENERICA B-komplex forte
100 tabliet 
Obsahuje všetkých 8 esenciálnych vitamínov skupiny B vrátane kyseliny listovej a vitamínu 
B12.

Výživové doplnky.

1,00 €

7,29 €
6,29 €

VITAMÍNY, MINERÁLY
TEREZIA RAKYTNÍČEK+
želatínky vianočná guľa 50 kusov 
Obľúbené multivitamínové želatínky  RAKYTNÍČEK+ vo vianočných ozdobách.  Želatínky 
obsahujú 9 vitamínov a rakytník na podporu imunity. Limitovaná edícia.
V zľave aj iné vianočné gule TEREZIA RAKYTNÍČEK+.  

Výživové doplnky. 

0,90 €

9,19 €
8,29 €

IMUNITA
Glenmark VITAMÍN D3
Oliva 2000 IU Plus
60 kapsúl 
Kapsule s extra panenským olivovým olejom pre optimálne vstrebávanie vitamínu D3. 
Vitamín D3 prispieva k normálnej funkcii imunitného systému a pomáha zachovať zdravé 
kosti a zuby.

Výživové doplnky.

0,80 €

6,09 €
5,29 €

IMUNITA
Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU
sprej, pomarančová príchuť
10 ml
Vibovit Déčko - pre podporu zdravej imunity detí. Vitamín D prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému. Rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji.
V akcii aj Vitamín D3 Teva 2000 IU sprej, pomarančová príchuť, 10 ml za 8,49 €. 

Výživové doplnky.

1,30 €

9,79 €
8,49 €

0,80 €

6,60 € 
S vernostnou kartou:
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SPÁNOK
ZzzQuil® NATURA
30 želé
Pomôže Vám rýchlo zaspať vďaka melatonínu, ktorý prispieva k zníženiu času zaspávania. 
Inovatívna forma želé. Prírodná aróma lesných plodov. 

Výživové doplnky.

1,70 €

12,09 €
10,39 €

ČAJE
LEROS VOŇAVÁ ZIMA
45 vrecúšok
Kazeta Voňavá zima - 9x5 VOŇAVÝCH BYLINNÝCH ČAJOV.
V zľave aj iné vianočné kazety LEROS.

1,60 €

11,79 €
10,19 €

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
VITAR MUDráčik multivitamín
50 + 50 želé
Vyskúšajte želé v piatich skvelých ovocných príchutiach s obsahom vitamínov, minerálnych 
látok a rastlinných extraktov. S obsahom vitamínu D3. Bez umelých farbív.
Teraz NOVINKA! Zvýhodnené dvojbalenie+ darček ZADARMO! 

Výživové doplnky.

2,10 €

15,59 €
13,49 €

HYGIENA NOSA
Boiron Spray
izotonický nosový sprej s obsahom morskej vody 
100 ml
 Izotonický nosový sprej určený na vyplachovanie nosa pri prechladnutí/alergickej rinitíde. 
Čistí a zvlhčuje nosovú dutinu. Bez konzervačných látok. Vhodný pre deti od 3 mesiacov.

Zdravotnícke pomôcky.

1,20 €

VLASY A POKOŽKA
Vlasové hnojivo
150 tabliet 
Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov a pre obmedzenie ich vypadávania1,2,3. 
Je vhodný aj pri pomalom raste a zvýšenej lámavosti vlasov1,3. Vysoké dávky aminokyselín, 
vitamínov a minerálov pre rýchly a výrazný účinok.
V zľave aj iné prípravky z radu Vlasové hnojivo.  
1zinok, 2vitamín B5, 3biotín 

Výživové doplnky.

4,00 €

28,99 €
24,99 €

TRÁVENIE
FEBICHOL 100 mg
50 kapsúl 
K liečbe tráviacich ťažkostí pri dlhodobých ochoreniach pečene a žlčových ciest.

Liek obsahuje fenipentol. Liek na vnútorné použitie.1 

0,40 €

4,69 €
4,29 €

TLAKOMERY
MICROLIFE TLAKOMER DIGITÁLNY BP 3AG1
automatický s adaptérom na rameno
1 ks + digitálny teplomer MT 3001 zadarmo
Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno a kompresorom, vybavený IHB technológiou pre včasné rozpoznanie arytmie srdca. 
Dodávaný s darčekom – digitálnym teplomerom MT 3001.

Zdravotnícka pomôcka.

TLAKOMERY
OMRON M6 Comfort s AFib
+ sieťový adaptér
Klinicky overený tlakomer, upozorní aj na riziko AFib - arytmie vedúcej k infartku a mŕtvici. Dvojitá manžeta s 360° presnosťou a 
komfortným nafukovaním. +kalibrácia presnosti a 5 ročná záruka

Zdravotnícka pomôcka.

13,00 € 7,30 €

41,79 €
34,49 €

98,39 €
85,39 €

9,09 €
7,89 €

78,90 €/l
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