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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 1.2.2023 do 28.2.2023 alebo do vypredania zásob.

FEBRUÁR 2023

NÁDCHA

Muconasal® plus  
10 ml 
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a 
prechladnutí. Osvieži vôňou mäty a eukalyptu. 
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.  
 
Liek obsahuje tramazolínium-chlorid.
Liek na nazálne použitie.1

KAŠEĽ

Ambrobene 15mg/5ml  
100 ml
Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.  
 
Liek obsahuje ambroxóliumchlorid.
Liek na vnútorné použitie.1

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

ACYLPYRIN® 500 mg 
tablety 
10 tabliet
ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, 
kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach.  
 
Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.
Liek na vnútorné použitie.1

IMUNITA

Zinkorot® 25 mg tablety 
50 tabliet
Zinok má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá 
sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou k infekciám 
v chladnejšom období. 

 
 
Liek obsahuje dihydrát orotátu zinočnatého.
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

UŠETRÍTE 180 €
859 €
1039 €

UŠETRÍTE 130 €
769 €
899 €

UŠETRÍTE 030 €
169 €
199 €

UŠETRÍTE 090 €

509 €
50,90 €/l

599 €

UŠETRÍTE 070 €

479 €
47,90 €/l

549 €

POZNÁTE Z TV

POZNÁTE Z TV

POZNÁTE Z TV

POZNÁTE Z TV

POZNÁTE Z TV

POZNÁTE Z TV

Pri kúpe 3 produktov značky LIVSANE získate 
najlacnejší z nich za 1 cent (0,01 EUR).

UŠETRÍTE 110 €
499 €
609 €

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

555 €

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. | Akcia platí od 1.2.2023 do 28.2.2023 alebo do vypredania zásob.

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

KAŠEĽ

ERDOMED® 225 mg 
20 vreciek
ERDOMED® 225 mg je liek na ochorenia horných aj 
dolných dýchacích ciest. Vhodný pre dospelých a 
dospievajúcich od 12 rokov.  
 
Liek obsahuje erdosteín. Liek na vnútorné použitie.1

LOKÁLNA BOLESŤ

Olfen FORTE 
23,2 mg/g gél 
150 g
Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej 
bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
V zľave aj Olfen gel, 100 g za 6,89 €. 
 
Liek obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku.
Liek na vonkajšie použitie.1

BOLESŤ, HORÚČKA

BRUFEN 400 mg
30 tabliet
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, 
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a 
menštruačné bolesti. 
V zľave aj Brufen 400 mg 50 tabliet za 5,59 €.     
 
Liek obsahuje ibuprofén. Liek na vnútorné použitie.1

VYPADÁVANIE VLASOV

Revalid Vlasový komplex  
60 kapsúl
Revalid Vlasový komplex s vitamínmi, minerálmi, 
aminokyselinami a rastlinnými extraktmi na podporu rastu 
vlasov. Výhodne aj ďalšie produkty Revalid.   
 
Výživový doplnok. 

MINERÁLY, VITAMÍNY

LIVSANE 
Vitamín C 1000 mg 
30 tabliet
Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania 
imunitného systému.  
 
Výživový doplnok.

UŠETRÍTE 150 €
969 €
1119 €

UŠETRÍTE 070 €
429 €
499 €

UŠETRÍTE 050 €
619 €
669 €

UŠETRÍTE 220 €
1479 €

98,6 €/kg

1699 €

UŠETRÍTE 480 €
1299 €
1779 €

1035 €

S VERNOSTNOU 
KARTOU: 



CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

PARALEN® GRIP 
chrípka a bolesť 
24 tabliet
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť pomáha znižovať 
horúčku, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Uvoľňuje upchatý nos a 
vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti. 
V zľave aj PARALEN GRIP 24 tabliet za 6,49 €.  
 
Liek na vnútorné použitie.1

BOLESŤ

Ibalgin® Krém, 100g
Ibolex® 200 mg, 20 filmom obalených tabliet 
V zľave aj Ibalgin gél 5 % 100 g za 6,29 €.  
 
Ibalgin® Krém je liek na vonkajšie použitie. Ibalgin® Krém obsahuje ibuprofén.
Ibolex® 200 mg filmom obalené tablety, 20x200 mg, je liek na vnútorné použitie. Obsahuje dexibuprofén.1

UŠETRÍTE 110 €
649 €
759 €

NÁDCHA

NASIVIN® SOFT 0,05 %  
10 ml
Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy o 2 dni. S 
protivírusovým účinkom. Bez konzervačných látok. Pre deti 
od 6 rokov a dospelých. 
V zľave aj NASIVIN SOFT 0,025 % 10 ml za 4,89 €.  
 
Liek obsahuje oxymetazolínium-chlorid.
Liek na nazálne použitie.1

www.partner.skvasrodinnylekarnik lekaren_partner

NÁDCHA

PHYSIOMER nosový sprej  
Hypertonický s obsahom morskej vody 135 ml
Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie. Obnovuje dýchanie 
nosom. Je 100% prírodný a bohatý na minerály. Vhodný aj pre dlhodobé použitie. 
V zľave aj iné produkty PHYSIOMER. 
 
Zdravotnícka pomôcka.1

NÁDCHA

OLYNTH® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia 
10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu. Bez obsahu konzervačných látok. 
Dlhodobý účinok až 10 hodín. 
V zľave aj OLYNTH® HA 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia 10 ml za 3,69 €.  
 
Liek obsahuje xylometazolínium-chlorid. Liek na nazálne použitie.1

UŠETRÍTE 070 €
479 €
549 €

OPUCH, ZÁPAL A BOLESŤ

Reparil - Gel N gel 
100 g
Reparil® – Gel N, dermálny gél, ktorý potláča opuch, zápal 
a bolesť. Používa sa pri zraneniach s pomliaždeninami, 
vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách. 
Výhodne aj Reparil® – Gel 40 g za 7,89 €.  
 
Liek na dermálne použitie.1

BOLESŤ A HORÚČKA

NUROFEN STOPGRIP   
24 tabliet
Liek proti príznakom chrípky a prechladnutia na bolesť 
hrdla, hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos.  
 
Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 130 €
829 €
959 €

ŠETRNE K TELU, NEĽÚTOSTNE 
K BOLESTI CHRBTA

769 €

629 €
62,90 €/kg

UŠETRÍTE 140 €

UŠETRÍTE 080 €

489 €
569 €

UŠETRÍTE 240 €

1179 €
87,30 €/l

1419 €

UŠETRÍTE 180 €

1159 €
115,90 €/kg

1339 €

UŠETRÍTE 080 €
469 €
549 €



KAŠEĽ

TUSSIREX sirup  
120 ml
Je určený na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. 
Zmierňuje suchý, dráždivý aj prieduškový kašeľ. Poskytuje  
rýchlu úľava. V zľave aj iné produkty TUSSIREX.   
 
Zdravotnícka pomôcka.1

BOLESŤ HRDLA

Septolete extra 
citrón a med  
16 pastiliek 
Pastilky a sprej Septolete extra vďaka 2 účinným látkam 
komplexne liečia bolesť a zápal hrdla. Eliminujú pôvodcov 
infekcie hrdla - vírusy, baktérie a kvasinky. Pastilky účinkujú 
do 15 min. V zľave aj iné produkty Septolete extra.  
 
Liek na vnútorné použitie.1

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE Lemon  
20 pastiliek
Tantum Verde® – efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla 
vďaka svojmu štvoritému účinku.  
 
Liek obsahuje benzydamíniumchlorid.
Liek na vnútorné použitie.1

BOLESŤ HRDLA

Junior-angin pre deti 
s jahodovou príchuťou   
24 pastiliek 
Pastilky s jahodovou príchuťou pre deti od 4 rokov. Vďaka islandskému lišajníku uľavujú od 
bolesti v krku. Upokojujú podráždené sliznice. Pôsobí antisepticky v ústnej dutine. 
V zľave aj iné produkty Junior-angin. 
 
Zdravotnícka pomôcka.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

ASPIRIN-C 
20 šumivých tabliet s obsahom vitamínu C
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 4,49 €.  
 
Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 110 €
689 €
799 €

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 1.2.2023 do 28.2.2023 alebo do vypredania zásob.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

COLDREX MaxGrip Lemon 
10 vreciek
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 A PRIEDUŠKY

PROSPAN sirup 
100 ml
Prospan sirup je rastlinný liek vhodný od narodenia a 
používa sa na liečbu akútnych zápalov dýchacích ciest 
sprevádzaných kašľom. Liek uľahčuje vykašliavanie a 
zmierňuje kašeľ.  
 
Liek obsahuje extrakt z brečtanových listov. 
Liek na vnútorné použitie.1

KAŠEĽ A PRIEDUŠKY

Soledum 200 mg 
20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl
Lieči bežné prechladnutie aj zápal priedušiek a vedľajších 
nosových dutín. Rozpúšťa hustý hlien, a tým uľahčuje 
vykašliavanie. Účinná látka z eukalyptu s protizápalovým 
a protivírusovým účinkom. V zľave aj Soledum 100 mg 
mäkké gastrorezistentné kapsuly  20 ks za 5,59 €. 
 
Liek obsahuje cineol. Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 110 €
709 €
819 €

UŠETRÍTE 250 €
919 €
1169 €

UŠETRÍTE 100 €
649 €
749 €

UŠETRÍTE 100 €
639 €
739 €

UŠETRÍTE 140 €
869 €
1009 €

UŠETRÍTE 110 €

679 €
67,90 €/l

789 €

UŠETRÍTE 130 €

679 €
56,60 €/l

809 €

705 €

S VERNOSTNOU 
KARTOU: 



VÝŽIVOVÉ DOPLNKY, MINERÁLY, VITAMÍNY

TEREZIA HLIVA 
USTRICOVITÁ S 
RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM 
60 + 60 kapsúl navyše
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom. Hliva obsahuje 
deklarované množstvo betaglukánov - 118,2 mg v 1 kapsule. 
Rakytník podporuje obranyschopnosť organizmu. 
Výhodne aj iné balenia TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ 
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM.  
 
Výživový doplnok.

ČAJE

LEROS ČAJOVÁ CHVÍĽKA 
RAKYTNÍK & POMARANČ 
20 vreciek
Zmes bylín a ovocia na prípravu lahodného, jemne 
kyslastého čaju, ktorý chutí horúci aj ľadovo vychladený. 
Výhodne aj iné čaje LEROS.  

UŠETRÍTE 040 €
239 €
279 €

www.partner.skvasrodinnylekarnik lekaren_partner

IMUNITA, ZNÍŽENIE ÚNAVY

GS Vitamín C 1000 
so šípkami  
100+20 tabliet
Extra silná dávka Vitamínu C s prírodnou silou šípok. 
V špeciálnej tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné 
uvoľňovanie. Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k 
zníženiu miery únavy a vyčerpania. V zľave aj  GS Vitamín 
C 1000 so šípkami  50+10 tabliet za 8,09 €.   
 
Výživový doplnok.

VITAMÍNY

LIVSANE
Vitamín C prášok   
100 g
Výživový doplnok s vitamínom C - pre podporu pokrytia 
dennej potreby vitamínu C. Prášok môže byť zamiešaný do 
teplých i studených nápojov. V 1 odmernej lyžičke je 120 
mg vitamínu C.    
 
Výživový doplnok.

ČREVNÁ MIKROFLÓRA, IMUNITA

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 probiotiká. 
*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby. 
Teraz výhodne aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ 
30+10 kapsúl za 10,09 €.
 
Výživový doplnok.

VITAMÍN C

Lipo C Askor Forte    
120 kapsúl + darček 5 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 aj iné produkty LIPO C ASKOR. 
 
Výživový doplnok.

VITAMÍN C

Celaskon 250 mg   
100 tabliet
Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. 
Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním.  
 
Liek obsahuje kyselinu askorbovú. 
Liek na vnútorné použitie.1

MULTIVITAMÍNY

CENTRUM IMUNITA 
60 kapsúl
Unikátna trojkombinácia vitamínov, minerálov a extraktu 
z bazy čiernej. S obsahom selénu, ktorý prispieva k 
ochrane buniek pred oxidatívnym stresom. 
 
Výživový doplnok.

UŠETRÍTE 080 €
469 €
549 €

UŠETRÍTE 180 €
1159 €
1339 €

UŠETRÍTE 210 €
1299 €
1509 €

UŠETRÍTE 250 €
1609 €

1859 €

UŠETRÍTE 1180 €
3179 €
4359 €

UŠETRÍTE 250 €
1619 €
1869 €

UŠETRÍTE 050 €
349 €
399 €
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PORUCHY SPÁNKU

OYONO NA NOC  
12 tabliet 
Pre zdravý spánok vo všetkých jeho fázach: zaspávanie, 
pokojný spánok aj spánok počas celej noci. Inovatívna 
tableta s postupným uvoľňovaním složiek v 3 fázach po 
dobu až 8 hodín.  
 
Výživový doplnok.

HOMEOPATIA

SÉDATIF PC 
60 tabliet 
Homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných 
stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách 
spánku. Nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a 
obsluhovať stroje. 
V zľave aj SÉDATIF PC 90 tabliet za 9,59 €.  
 
Liek na vnútorné použitie.1

ZÁPCHA

Lactecon  
500 ml
Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom. Laktulóza 
vykazuje prebiotický účinok. Napomáha zmäkčovať stolicu, 
účinkuje v hrubom čreve a tým uľahčuje vyprázdňovanie. 
Nenavykový a ideálny aj k dlhodobému používaniu pre 
široké spekrum pacientov od dojčiat  až po seniorov. 
V zľave aj Lactecon 200 ml za 6,89 €.  
 
Liek obsahuje laktulózu. Liek na perorálne použitie.1

POCIT ŤAŽKÝCH NÔH

MOBIVENAL micro
100+20 tabliet zadarmo
Výživové doplnky rady MOBIVENAL sú kvalitné a 
bezpečné  obsahujúce rokmi overenú kombináciu 
aktívnych látok diosmín, hesperidín a aescín 
napomáhajúcich k úľave ťažkých nôh. 
 
Výživový doplnok.

IMUNITA

GENERICA 
Betaglukan 120 mg
60 kapsúl
Prírodný, vysokočistý betaglukán z čerstvej hlivy ustricovej 
+ vitamín C. Čistota dosahuje 93%, čo zvyšuje účinnosť a 
bezpečnosť betaglukánu. Bez lepku, laktózy a cukru. 
 
Výživový doplnok.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY, MINERÁLY, VITAMÍNY

DIAMizin Gurmar 
150 kapsúl
Zabijak cukru! Obsahuje štandardizovaný výťažok 
účinných látok z rastliny Gymnema Sylvestre,ktorá je 
v prírodnom lekárstve používaná mnoho storočí pri 
ťažkostiach s diabetom. 
Výhodne aj DIAMizin Gurmar 50 kapsúl za 10,39 €.  
 
Výživový doplnok.

UŠETRÍTE 340 €
1879 €
2219 €

UŠETRÍTE 280 €
1729 €
2009 €

UŠETRÍTE 370 €
2359 €

2729 €

UŠETRÍTE 100 €
639 €
739 €

Zdravie. Život. Rovnováha.
Pri kúpe 3 produktov značky                                
získate najlacnejší z nich za 1 cent (0,01 EUR).

UŠETRÍTE 140 €

909 €
18,20 €/l

1049 €

UŠETRÍTE 120 €
769 €
889 €


