
* Aktivitātes produktu regulārās pārdošanas cenas Jums ir iespēja uzzināt tuvākajā “Mēness aptieka”. Aktivitātes produktu skaits ir ierobežots. Preču sortiments aptiekās var atšķirties. 
Cenas attiecas uz pilniem iepakojumiem. Preču fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs. Izdevumā norādītājai informācijai var būt neparedzētas izmaiņas, par ko pircēji tiks informēti aptiekās. 

Izdevumā norādītas atlaides ir spēkā Veselības kartes īpašniekiem. Cenas norādītas eiro ar PVN. Atlaides neattiecas uz medikamentiem. Atlaides nesummējas.
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NERVU SISTĒMAI

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

NERVO MAX
Vitamīnu, minerālvielu un augu aktīvo vielu komplekss 
normālai nervu sistēmas darbībai un miegam, papildināts 
ar aminoskābēm. Lietošana: pieaugušajiem 1-2 tabletes 
dienā.
Kомплекс витаминов, минералов и активных 
растительных веществ для нормальной работы нервной 
системы и для сна, с добавлением аминокислот. 
Применение: взрослым по 1-2 таблетки в день.

Tabletes N30

DIENAS UN NAKTS RITMAM

Melatonin Pharma Nord
MELATONINUM
Var palīdzēt atjaunot normālo dienas un nakts ritmu un 
mazināt laika joslu maiņas sindroma (jet-lag) simptomus, 
kas rodas, šķērsojot laika joslas ceļošanas laikā. Ieteicamā 
deva: 1 tablete dienā.
Может помочь восстановить нормальный дневной/
ночной ритм и уменьшить симптомы синдрома 
смены часовых поясов при их пересечении во время 
путешествия. Рекомендуемая доза: 1 таблетка в день.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Pharma Nord ApS

3 mg
apvalkotās 
tabletes N30
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89MIEGA TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ

Sedatif PC 
Sedatif PC tabletes lieto nemiera, emocionāla satraukuma 
un miega traucējumu gadījumos pa 2 tabletēm 3 reizes 
dienā. Homeopātiskas zāles.
Таблетки Sedatif PC используются при беспокойстве, 
эмоциональной тревоге и нарушении сна по 2 таблетки 
3 раза в день. Гомеопатические лекарства.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: G. Miežis Ārsts

Tabletes N40

5 
79

NERVIEM UN MUSKUĻIEM

Magne B6®
Optimāla magnija un B6 vitamīna kombinācija, kas novērš 
magnija trūkumu un tā izraisītos simptomus. Mazina 
nogurumu, nespēku, nervozitāti un muskuļu krampjus. 
Precīzas lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Oптимальная комбинация магния и витамина B6, 
которая борется с недостатком магния в организме 
и вызванными им симптомами. Уменьшает усталость, 
слабость, нервозность, мышечные судороги. Точную 
дозировку см. в инструкции по применению.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: SIA Sanofi-aventis Latvia

Apvalkotās tabletes N50 8.09 €,
Premium apvalkotās tabletes N60 11.49 €,
šķīdums iekšķīgai lietošanai, ampulas N10 5.79 €

no
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Stipro nervu 
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* Piedāvājumi spēkā, uzrādot pensionāra apliecību un Mēness aptieka Veselības karti. Atlaides un akcijas nesummējas. Aktivitātes produktu sarakstu 
var saņemt pie farmaceita. Aktivitāte neattiecas uz medikamentiem. Aktivitāte attiecas uz pilniem iepakojumiem. Aktivitāte ir spēkā: 01.08.-31.08.2020.

LOCĪTAVĀM UN KAULIEM

Tabletes N60

Reklāmas devējs: SIA Walmark

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-30%

Glikozamīns Forte + Kolagēns II
Glikozamīns Forte + Kolagēns II - locītavām un kauliem. Satur lielu glikozamīna sulfāta 
devu – 1600 mg divās tabletēs. Devas efektivitāte pierādīta pētījumos.
Глюкозамин Форте + Коллаген II - для суставов и костей. Cодержит большую дозу 
глюкозамина сульфата - 1600 mg в двух таблетках. Эффективность дозы доказона в 
исследованиях.

VITAMĪNU KOMPLEKSS

Dražejas N50

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-10%

Undevits
Palīdz novērst vitamīnu deficītu. 
1 dražeja satur: niacīnu, A, C, E, B1, B2, B6, B12 
vitamīnu, rutīnu, pantotēnskābi un folijskābi. 
Восполняет дефицит витаминов 1 драже 
содержит: ниацин, витамины A, C, E, B1, B2, B6, B12, 
рутин, пантотеновую и фолиевую кислоты.

ĀDAS KOPŠANA

Reklāmas devējs: SIA TZMO Latvija

-10%

Seni Care
Seni Care ir Premium kvalitātes ķermeņa kopšanas līdzekļu sērija cilvēkiem ar sausu un 
jutīgu ādu, īpaši mitrinoša. Rūpēm par ādu, kas pakļauta kairinājumam.
Seni Care - серия по уходу за телом высшего качества для людей с сухой и 
чувствительной кожей. Для повседневного ухода за чувствительной, подверженной к 
раздражению кожи.

ZOBU PROTĒŽU FIKSĀCIJAI

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

-20%

Blend-a-dent
Blend-a-dent protēžu līmes sniedz lielisku stiprinājumu, aizsardzību un komfortu, kā 
arī svaigu elpu visas dienas garumā pateicoties vieglas piparmētras garšai un līmes 
antibakteriālajām īpašībām.
Клей для зубных протезов Blend-a-dent обеспечивает превосходную фиксацию, 
защиту и комфорт, а также свежее дыхание в течение дня благодаря легкому вкусу 
свежей мяты и антибактериальным свойствам клея.

PRĀTA SPĒJĀM

Tabletes N60

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-30%

Livol Extra Ginkgo biloba
Koncentrēts ginka lapu ekstrakts, kas palīdz 
saglabāt izziņas funkcijas, tā uzlabojot 
atmiņu, veicina normālas kardiovaskulārās 
un nervu sistēmas funkcijas.
В составе экстракт из листьев гинкго, 
который помогает поддерживать 
когнитивные функции, тем самым улучшая 
память. Способствует нормальному 
функционированию сердечно-сосудистой 
и нервной систем. 

UZSŪCOŠIE PALADZIŅI

60 x 60 cm uzsūcošie paladziņi N40

Reklāmas devējs: SIA Essity Latvia

-20%

TENA Bed Normal
Pateicoties augstai uzsūktspējai 
un ūdens necaurlaidīgam virsmas 
slānim, izcili pasargā nelielu urīna 
noplūžu gadījumos un higiēnas 
procedūru laikā; piemēroti jutīgai 
ādai.
Благодаря высокой 
впитывающей способности и 
водостойкому поверхностному 
слою, обеспечивает 
превосходную защиту в случае 
небольших утечек мочи, во время 
гигиенических процедур; для 
чувствительной кожи.www.seni.lv
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LOCĪTAVĀM

Tabletes N60

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-40%

Glucosamine + Chondroitin MAX ar kolagēnu
C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai skrimšļu 
darbībai. D vitamīns, mangāns un cinks palīdz uzturēt kaulu veselību.
Витамин C способствует нормальному формированию коллагена, который необходим 
для нормальной работы хрящей. D витамин, марганец и цинк помогают поддерживать 
здоровье костей.

Fenistil 1 mg/g
DIMETINDENI MALEAS
Fenistil 1 mg/g gels mazina niezi, ko izraisa tādas ādas reakcijas kā izsitumi, nātrene, 
kukaiņu kodumi, saules apdegumi un virspusēji apdegumi. Lieto uz ādas 2 – 4 reizes dienā.
Гель Fenistil 1 мг/г yменьшает зуд, вызваный такими реакциями кожи, как сыпь, 
крапивница, укусы насекомых, солнечные ожоги и поверхностные ожоги. 
Наносить на кожу 2-4 раза в день.

Gels 30 g

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai
atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET ALERĢISKU NIEZI

Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA, PM-LV-FENI-20-00001/APR
6 
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Tanakan®
GINKGO BILOBAE EXTRACTUM NORMATUM (EGb761®)
Simptomātiskai kognitīvo traucējumu un vieglas demences ārstēšanai pieaugušajiem. 
Lietošana: pa trīs tabletēm divas reizes dienā.
Для симптоматического лечения когнитивных нарушений и лёгкой деменции у 
взрослых. Применение: по три таблетки два раза в день.

40 mg apvalkotās tabletes N90

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai
atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ATMIŅAI

Reklāmas devējs: Ipsen Pharma. TAN-LV-000067. Sagatavots: 02.2020
21 
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Espumisan® 40 mg
SIMETICONUM
Līdzeklis ar pastiprinātu gāzu uzkrāšanos saistītu simptomu novēršanai. Pieaugušie un 
bērni no 6 gadu vecuma pa 2 kaps. 3 – 4 reizes dienā. 
Уменьшaeт симптомы связанныe с повышенным накоплением газов (вздутия живота). 
Доза: взрослыe и дети от 6 лет по 2 капсулы 3-4 раза в день. 

Mīkstās kapsulas 
N25 2.89 €, 
N50 5.29 €

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai
atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET VĒDERA UZPŪŠANOS

Reklāmas devējs: SIA „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”, Bauskas iela 58a-605, Rīgā, LV-1004. Tālr. 67103210

no
 2 
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Ibumetin® 400 mg
IBUPROFENUM
Lieto īslaicīgai sāpju ārstēšanai. Var lietot arī hronisku stāvokļu ārstēšanai. Pieaugušajiem 
un bērniem vecākiem par 15 gadiem 1-3 tabl. (400-1200 mg), maksimāli 3 tabl. (1200 mg) 
dienā.
Используется для кратковременного лечения боли и как жаропонижающее. Он также 
может быть использован для лечения хронических состояний. Взрослым и детям 
старше 15 лет: 1-3 табл., максимум 3 табл. в день.

400 mg apvalkotās tabletes N10

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai
atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM

Reklāmas devējs: Takeda Latvia
1 
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LOMEXIN 
FENTICONAZOLI NITRAS
Vaginālas kandidozes (maksts piena sēnītes) vietējai ārstēšanai. Viena 200 mg mīkstā 
vaginālā kapsula jāievieto vakarā 1 reizi dienā 3 dienas vai viena 600 mg vaginālā kapsula - 
kā vienreizēja deva.
Для местного лечения вагинального кандидоза (молочный грибoк). Одну мягкую 
вагинальную капсулу 200 мг вводить вечером 1 раз в день 3 дня подряд или одну 
вагинальную капсулу 600 мг в виде разовой дозы.

JAUNUMS! 
200 mg mīkstās vaginālās kapsulas N3  10.16 €,
600 mg  mīkstā vaginālā kapsula N1  8.71 €

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai
atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

DZIMUMORGĀNU KANDIDOZEI

Reklāmas devējs: Recordati Polska

no
 8 

71
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C VITAMĪNS

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Vitamīns C Prolong 500 mg
C vitamīns palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas 
darbību intensīvas fiziskās slodzes laikā un pēc tās; 
palīdz samazināt nogurumu un nespēku. Lietošana: 
pieaugušajiem pa 1 tabletei dienā. 
Витамин С помогает поддержать нормальные функции 
иммунной системы во время и после интенсивной 
физической нагрузки; помогает уменьшить усталость и 
апатию. Применение: взрослым по 1 таблетке в день. 

Tabletes N30

ELPCEĻIEM

Reklāmas devējs: SIA  Silvanols

GoRespiro
GoRespiro kapsulas - augu ekstraktus un augu izcelsmes 
vielas saturošs komplekss elpošanas sistēmai. No 12 gadu 
vecuma.  
GoRespiro капсулы - натуральный комплекс для 
дыхательной системы. Детям с 12 лет и взрослым. 

Kapsulas N15

-10%

AIZLIKTAM DEGUNAM

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart” 

Sinurin®
Sinurin® Spray ir dabīgs līdzeklis deguna aizlikuma 
mazināšanai. Sinurin® pilieni mitrina un aizsargā deguna 
gļotādu no izžūšanas, atvieglo elpošanu.
Sinurin® Spray является естественным средством 
от заложенности носа. Капли Sinurin® увлажняют и 
защищают слизистую оболочку носа от высыхания, 
облегчая дыхание.
* Pērc vienu, otrs tāds pats dāvanā.

Sprejs 30 ml, pilieni 10 ml, zīmulis 1 ml

SĀPOŠAM KAKLAM

Reklāmas devējs: SIA Silvanols 

Laringospray 
Pilnīgi dabīgs, kaklā pūšams līdzeklis, kura sastāvā esošais 
propoliss pārklāj iekaisušo gļotādu un dezinficē to, kā arī 
samazina sāpes un diskomfortu mutes dobumā un rīklē.
Натуральный спрей для горла, содержащий прополис, 
который покрывает и дезинфицирует воспаленную 
слизистую оболочку и уменьшает боль и дискомфорт во 
рту и в горле.
Medicīnas ierīce.

Sprejs 20 ml

-25%

AIZLIKTAM DEGUNAM

SeptaNazal
XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM, DEXPANTHENOLUM
SeptaNazal piemīt divkārša iedarbība – tas atbrīvo degunu 
un dziedē deguna gļotādu. SeptaNazal bērniem lietošana 
no 2-6 g.v. SeptaNazal pieaugušajiem, pusaudžiem un 
bērniem lietošana no 6 g.v. Lietot pa 1 izsmidzināmai devai 
katrā nāsī līdz 3 reizēm dienā.
SeptaNazal присуще двойное действие – он освобождает 
нос и лечит слизистую носа. SeptaNazal для детей – 
применение с 2-6 лет. SeptaNazal для взрослых и детей 
– применение с 6 лет.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: SIA «KRKA Latvija»

0,5 mg/50 mg/ml
deguna aerosols,
šķīdums bērniem 10 ml;
1 mg/50 mg/ml deguna
aerosols

4 
76 MAZINA ALERĢIJAS SIMPTOMUS 

Claritine®  
LORATADINUM
Klīniski pārbaudīts un efektīvs risinājums alerģiskā 
rinīta un nātrenes simptomātiskai ārstēšanai. Lietošana: 
pieaugušajiem un bērniem no 6 g.v., kuru ķerm. masa 
pārsniedz 30 kg, 1 tablete reizi dienā. 
Клинически проверенное и эффективное решение для 
симптоматического лечения аллергического ринита и 
крапивницы. Использование: взрослым и детям от 6 лет 
весом более 30 кг - 1 таблетка 1 раз в день.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.04.2020.1363

10 mg tabletes N10

5 
59

PRET ALERĢIJU

Fenkarol®
QUIFENADINI HYDROCHLORIDUM
Fenkarol® noņem alerģijas simptomus. Lieto polinozes, 
akūtas un hroniskas nātrenes, alerģiska rinīta ārstēšanā.  
Bērniem no 2 g.v. 5 mg 2-3 reizes dienā; pieaugušajiem
25-50 mg 2-4 reizes dienā. 
Fenkarol® устраняет симптомы аллергии. Помогает при 
различных формах аллергии, в том числе при экземе, 
кожном зуде и нейродермите. Способ применения и 
дозы: смотреть в листке-вкладыше.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: AS Olainfarm

50 mg tabletes N15 5.69 €, 
25 mg tabletes N20 6.39 €, 
10 mg tabletes N20 3.89 €

no
 3 
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MAZINA ĀDAS NIEZI

Grivix
DIMETINDENI MALEAS
Samazina niezi un ādas kairinājumu!
• izteikti mazina niezi, 
• samazina pietūkumu un ādas kairinājumu,
• lietojams bērniem un pieaugušajiem.
Lietošana: sk. lietošanas instrukcijā.
Уменьшает зуд и раздражение кожи!
• вырaженно уменьшает зуд,
• уменьшает припухлость и раздражение кожи,
• применяется для детей и взрослых,
Применение: см. в инструкции по применению.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: ZF Polpharma S.A. branch in Latvija

Gels 30 g

5 
79

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

UPSARIN C
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM / ACIDUM ASCORBICUM
Vieglu un vidēji izteiktu sāpju un/vai drudža simptomā-
tiskai ārstēšanai. Pieaugušie un bērni no 16 gadiem: 
maks. diennakts deva ir 3 g. Deva vienā reizē ir 1-2 tabl. Ja 
nepieciešams - atkārto pēc 4 h, nepārsniedzot 9 tabl. 24h. 
Tableti izšķīdināt glāzē ūdens vai sulas un tūlīt izdzert.
Для симптоматического лечения лёгкой и умеренной 
боли и/или жара. Взрослые и дети с 16 лет: макси маль-
ная суточная доза – 3 г. Разовая доза – 1-2 таблетки.  
При необходимости повторить через 4 часа, не пре вы-
шая 9 таблеток за 24 часа. Таблетку растворить  
в стакане воды или сока и немедленно выпить.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Swixx BioPharma, SIA
PM-LV-2019-10-853

330 mg/200 mg  
putojošās tabletes
N20

6 
99 1+1*

1+1
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PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU

Ibumetin® 
5% gels
IBUPROFENUM
Analgētiskas 
darbības 
pretiekaisuma līdzeklis paredzēts ārīgai lietošanai pie 
muguras, reimatiskām un muskuļu sāpēm, iekaisuma 
procesa lokālai ārstēšanai. Pieaugušajiem: 9 – 10 g, sadalot 
devu 3 daļās un uzklājot uz ādas attiecīgi 3 reizes dienā. 
Ārstēšanas kurss nedrīkst pārsniegt 1 nedēļu.
Ibumetin 5% гель анальгетическое средство против 
воспаления. Для наружного применения (при болях в 
спине, ревматических болях, растяжениях) локального 
лечения воспалительного процесса. Применение: 
взрослым 9-10 г., разделяя дозу на 3 части, нанося на 
кожу 3 раза в день.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Takeda Latvia SIA

Gels 50 g

6 
69

LOCĪTAVU UN MUSKUĻU SĀPĒM

Viprosal B®
Viprosal B® ziede locītavu un muskuļu sāpēm. Ziedi 5-10 g 
uzziež ādas virsmai sāpošajā vietā un atkarībā no sāpju 
stipruma to masāžas kustībām ierīvē ādā 1-2 reizes dienā.
Viprosal B® мазь от суставной и мышечной боли. Мазь 
наносят на болезненные участки кожи 1-2 раз в сутки 
дозой 5-10 г и в зависимости от интенсивности боли 
массажными движениями втирают в кожу.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: AS "Grindeks"

Ziede 50 g

8 
59

PRET IEKAISUMU

Cinka 100 mg/g
ziede RFF
ZINCI OXIDUM
Cinka ziedei piemīt pretiekaisuma 
īpašības. To lieto ārīgi dermatīta, tai 
skaitā ekzēmas, virspusēju brūču, 
apdegumu, trofisko čūlu un izgulējumu 
gadījumos. Lietošana: Cinka ziedi 
lieto ārīgi.
Цинковая мазь обладает 
антисептическими свойствами. Ее 
применяют наружно при дерматите, 
в том числе при экземе, для 
лечения поверхностных ран, ожогов, 
трофических язв и пролежней. 
Применение: цинковую мазь 
применяют наружно.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA

Ziede 30 g

4 
29ĀDAS IEKAISUMIEM

Streptocīda 10% ziede
SULFANILAMIDUM
Aptur ādas infekciju (sastrutojumu) 
izraisošu baktēriju vairošanos. 
Lietošana:  1-2 reizes dienā inficēto 
ādas rajonu (brūci, čūlu) rūpīgi 
nomazgājiet un nosusiniet. Uzziediet 
zāles plānā kārtā uz infekcijas 
skartajām ādas zonām.
Останавливает размножение 
бактерий вызывающих кожную 
инфекцию (нагноение).  Применение: 
1-2 раза в день инфицированный 
участок кожи (рану, язву) тщательно 
вымойте и обсушите. Наложите 
мазь тонким слоем на область кожи 
затронутую инфекцией. 

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA

Ziede 30 g

3 
69

PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU

Voltaren Emulgel
DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM
Voltaren Emulgel 23,2 mg/g  (diklofenaka dietilamīns). 
Pieaugušie un pusaudži no 14 gadu vecuma: uzklāt 
sāpošajam apvidum 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. 
Voltaren Emulgel  11,6 mg/g  gels - pieaugušie un pusaudži 
no 14 gadu vecuma: uzklāt sāpošajam apvidum 3 līdz 4 
reizes dienā.
Voltaren Emulgel 23,2 мг/г и 11,6 мг/г гель (диклофенака 
диэтиламин). Взрослым и подросткам старше 14 лет: 
наносить на болезненную зону 2 раза в день – с утра 
и вечером. Voltaren Emulgel 11,6 мг/г гель - взрослым и 
подросткам старше 14 лет: наносить на болезненную 
зону 3-4 раза в день.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA, CHLV/
CHVOLT/0021/19/NOV

23,2 mg/g gels 50 g 9.49 €,
11,6 mg/g
gels 50 g
6.29 €

no
 6 

29

PRET IEKAISUMU

Kliņģerītes 
tinktūra RFF
CALENDULAE TINCTURA
Kliņģerītes tinktūra 
RFF ir augu izcelsmes 
zāles, kam piemīt 
pretiekaisuma, 
antibakteriālas, brūces 
dziedējošas īpašības. 
Lietošana: Kliņģerītes 
tinktūru RFF lieto ārīgi.
Настойка календулы РФФ является лекарством 
растительного происхождения, которое обладает 
противовоспалительным, антибактериальным и 
ранозаживляющим свойством. Применение: настойку 
календулы РФФ применяют наружно.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA

Uz ādas lietojams šķīdums 
40 ml, 90 ml

no
 2 

26

LOCĪTAVĀM

Reklāmas devējs: Orkla Care

LITOZIN ACTIVE
Augstas kvalitātes dabas produkts. Ļoti vērtīga aktīvo vielu 
kompozīcija. Sastāvā esošais mežrozīšu ekstrakts elastīgām 
locītavām un magnijs – normālai muskuļu darbībai. Viegli 
norijamas mandeļveida formas tabletes. 1 tablete dienā. 
Высококачественный натуральный продукт. Ценный 
состав активных компонентов. Экстракт шиповника для 
эластичных суставов и магний для регуляции мышечной 
активности. Миндалевидная форма таблетки, которую 
легко проглотить. 1 таблетка в день.

Mandeļveida
tabletes N30

1+1

MUSKUĻU LABSAJŪTAI

Reklāmas devējs: SIA ELVIM

Crevil zirgu balzāmi
Crevil zirgu balzami uzlabo asins cirkulāciju un mazina 
muskuļu savilkumu un sasprindzinājumu. Pieejami trīs 
veidu Crevil zirgu balzami, 250 ml: 
 - atvēsinošais,  
 - sildošais,  
 - ar magniju (Jaunums!).
Crevil лошадиныe бальзамы  для уменьшения 
мышечного зажима и напряжения.  Доступны три вида 
Crevil лошадиныe бальзамы, 250 мл:   
- охлаждающий, 
- согревающий, 
- с магнием (Новинка!).

Gels 250 ml

-20% LOCĪTAVĀM UN MUSKUĻIEM

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Jonax Pretsāpju plāksteris
Plāksteris palīdz mazināt muskuļu un locītavu sāpes, 
sporta traumas, stīvu kaklu, muguras sāpes un mazina 
menstruālās sāpes. Tiek nodrošināta 24 stundu iedarbība. 
Пластырь помогает при мышечных и суставных 
болях,  спортивных травмах, кривошее, острой боли в 
спине и уменьшает менструальную боль. Гарантирует 
эффективность в течение 24 часов. 

Plāksteri N5, N10

-20%
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Mazāk stresa – vairāk prieka un veselības

Stresa laikā tavā organismā izdalās hormoni – 
adrenalīns un kortizols. Tie izraisa noteiktas 
ķermeņa reakcijas – sirdsdarbības un elpošanas 
paātrināšanos, muskuļu saspringumu. Stresa 
hormoni liek asinsvadiem sašaurināties un 
novirzīt muskuļiem vairāk skābekļa, lai tev 
būtu enerģija rīkoties, taču tas paaugstina 
asinsspiedienu. Šāda reakcija ir izstrādāta, lai 
aizsargātu organismu ārkārtējās situācijās un 
tu spētu ātri reaģēt. 
Kavē sapulci, sēžot sastrēgumā? Rodas stress. 
Konfliktē ar tuvu cilvēku? Atkal izjūti stresu. Kas 
notiek, ja ķermenis reaģē uz stresu pārlieku 
bieži, piemēram, katru dienu vairākas reizes? 
Stress iegūst hronisku formu un pārvēršas 
draudā tavai veselībai. Izplatītākie hroniska 
stresa simptomi ir aizkaitināmība, trauksme, 
depresija, galvassāpes, bezmiegs. 

HRONISKA STRESA IESPĒJAMĀS SEKAS
• Pārmērīga alkohola lietošana vai narkotiku 

atkarība.
• Pārmērīga vai nepietiekama ēšana.
• Palielināts insulta vai sirdslēkmes risks. 
• 2. tipa cukura diabēta attīstības risks, jo stresa 

laikā asinīs paaugstinās glikozes līmenis. 
• Gremošanas sistēmas traucējumi, piemēram, 

paaugstināta kuņģa skābe, kuņģa čūlas risks.
• Traucēts pārtikas pārstrādes process, izraisot 

caureju vai aizcietējumus, sliktu dūšu, 
vemšanu.

• Galvassāpes, muguras un plecu sāpes un 
sāpes citās ķermeņa daļās kā muskuļu 
sasprindzinājuma rezultāts. Ar laiku – 
nepieciešamība pēc pretsāpju medikamentu 
lietošanas.

• Vīrietim – traucēta spermas ražošana, erektilā 
disfunkcija vai pat impotence. Īstermiņā 
stresa ietekmē vīrieša organisms var saražot 
vairāk testosterona, taču iedarbība nav 
ilgstoša, un, ja stress ir bieži, testosterona 
līmenis pazeminās.

• Palielināts vīriešu reproduktīvo orgānu 
(prostatas, sēklinieku) infekcijas risks. 

• Sievietēm – menstruālā cikla izmaiņas, 
kas izpaužas kā neregulāras, smagākas vai 

sāpīgākas menstruācijas. 
• Pastiprināti menopauzes simptomi – karstuma 

viļņi, nervozitāte, miega traucējumi.
• Imūnsistēmas vājums, uzņēmība pret vīrusu 

infekcijām.  
• Ilgāks laiks, kas nepieciešams, lai atgūtos pēc 

slimības vai traumas.

ĪSAIS KURSS STRESA MENEDŽMENTĀ.
SĀC JAU ŠODIEN!
• Ēd veselīgi un sabalansēti – vairāk lieto 

uzturā dārzeņus un augļus, izvairies no 
pusfabrikātiem, pārstrādātiem produktiem, 
cukura! Ierobežo kafijas patēriņu!

• Regulāri vingro vai nodarbojies ar citām 
fiziskajām aktivitātēm, kas sagādā prieku. 

• Uzturies ārā, dabā. Tur stresa līmenim 
ir tendence pazemināties, savukārt 
garastāvoklim – uzlaboties.

• Pietiekami daudz laika velti miegam un ievēro 
miega režīmu arī brīvdienās. Guļamistabai 
vajadzētu būt klusai, aptumšojamai, ar 
atbilstošu (vēlams – vēsu) temperatūru, bez 
televizora, datora un viedtālruņa. 

• Fiziski aktīva diena var palīdzēt vieglāk aizmigt 
naktī. Pirms gulētiešanas izvairies no sātīgām 
maltītēm, kofeīna un alkohola. 

• Sarunājies ar citiem, dalies savās problēmās 
un jūtās ar tuvu cilvēku.

• Nelieto apreibinošas vielas! Tā ir tikai ilūzija, 
ka palīdz. Patiesībā tās rada vēl lielāku stresu. 

• Velti laiku atpūtai un hobijiem un centies pēc 
iespējas biežāk atrasties patīkamā sabiedrībā.

Ja stresa radītās problēmas turpinās un jūti, ka 
nespēj tikt galā, atzīsti, ka tev ir nepieciešama 
palīdzība. Konsultējies ar speciālistu – ārstu, 
psihologu, psihoterapeitu.

PAJAUTĀ FARMACEITAM!
Ja reiz esi iegriezies aptiekā, konsultējies 
ar farmaceitu! Dažādu ārstniecības līdzekļu 
sastāvā esošās vielas var palīdzēt vieglāk 
pārvarēt stresu, uzlabot miegu un stiprināt 
nervu sistēmu. 
Tējas. Baldriāna sakņu, melisas lapu, 
piparmētras lapu tējām piemīt atslābinošas 
un nomierinošas īpašības. Arī divšķautņu 
asinszāles lakstu tējai ir nervu spriedzi 
mazinošas īpašības, tomēr ar šīs tējas 
lietošanu vasarā jāuzmanās, jo kombinācijā ar 
ultravioleto starojumu uz ādas var parādīties 
nepatīkamas izpausmes (čūlas vai izsitumi). 
Tas attiecas uz ārstniecības preparātiem, 
piemēram, tabletēm vai pilieniem, kuru sastāvā 
ir asinszāle.
Vitamīni. B grupas vitamīni var palīdzēt 
nostiprināt nervu sistēmu, mazināt nespēku, 
uzturēt garīgās darbaspējas. Dažu preparātu 
sastāvā ir gan B grupas vitamīni, gan 
ārstniecības augi. 
Bezrecepšu zāles un uztura bagātinātāji. 
Aptiekās pieejami homeopātiskie preparāti 
un dažādu augu jeb kombinētie ārstniecības 
augu preparāti tabletēs vai šķidrā veidā. 
Uztura bagātinātāju, kas paredzēti iemigšanas 
uzlabošanai, sastāvā mēdz būt melatonīns – 
miega hormons, ko izstrādā arī tavs organisms. 
Melatonīnu saturoši uztura bagātinātāji jālieto 
pusstundu pirms došanās pie miera. 
Tas, cik mierīga būs tava diena, lielā mērā ir 
atkarīgs no tevis – tikai tev lemt, kā uztvert 
notikumus un kā uz tiem reaģēt. Pat tad, ja šķiet, 
ka saglabāt līdzsvaru ir grūti, viss joprojām ir 
tavās rokās – tu zini, kas tev vajadzīgs mieram, 
un tu vari izstrādāt savus noteikumus, metodes; 
ja vēlies – tās mainīt. Tu vari lūgt palīdzību un, 
iespējams, vari kādam palīdzēt. Kontrolē savu 
stresu un izbaudi prieku!

Valērija Makšāne, Mēness aptieka farmaceite 

Stress ir dabiska fiziskā un mentālā reakcija uz dažādiem dzīves notikumiem. Tie var būt 
patīkami vai arī tādi, kas izraisa nepatīkamas emocijas. Vairāk negatīvu notikumu, augstāks 
stresa līmenis, un jo ilgstošāks ir stress, jo tas bīstamāks veselībai. 

VĒRES:
Centers for Disease Control and Prevention. Coping with stress.
https://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/copingwith-stresstips.html
Centers for Disease Control and Prevention. Tips for better sleep.
https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/sleep_hygiene.html
Pietrangelo A., Watson S. The effects of stress on your body (2020).
https://www.healthline.com/health/stress/effects-on-body#8
The American Institute of Stress. What is stress? https://www.stress.org/daily-life
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SIRDIJ

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

VALIDOL-JONAX
Tabletes ar izobaldriānskābi. Lietošana: pa ½ tabletei 
dienā. Tableti jātur zem mēles, kamēr pilnībā izšķīst.
Таблетки с изовалериановой кислотой. Использование: 
по ½ таблетки в день. Таблетку держать под языком до 
полного растворения.

Tabletes N20

-25%

KĀJU VIEGLUMAM

Reklāmas devējs: SIA Silvanols

Venolux gels
Gels nogurušām kājām. Zirgkastaņas un smiltsērkšķi 
pasargā ādas šūnas no brīvo radikāļu ietekmes. 
Smiltsērkšķiem piemīt antibakteriālas īpašības. Mentola 
kristāli atvēsina un atsvaidzina. 
Гель для уставших ног. Конский каштан, облепиха 
защищают клетки кожи от воздействия свободных 
радикалов. Облепиха обладает антибактериальными 
свойствами. Кристаллы ментола охлаждают и освежают. 

Gels 50 ml

-25% VĒNĀM

Flabien 1000 mg
DIOSMINUM
Hronisku vēnu saslimšanu un akūtu hemoroīdu ārstēšanai. 
Lietošana: hroniskas vēnu saslimšanas: 1 tablete dienā.  
Akūti hemoroīdi: pirmās 4 ārstēšanas dienas 3 tabletes 
dienā. Nākamās 3 dienas - 2 tabletes dienā.
Для лечения хронических венозных заболеваний 
и острого геморроя. Использование: хронические 
венозные заболевания: 1 таблетка в день. Острый 
геморрой: первые 4 дня лечения - 3 таблетки в день. 
Следующие 3 дня - 2 таблетки в день.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: SIA "KRKA Latvija"

Tabletes
N60

25 
46

MUSKUĻIEM UN SIRDIJ

Kardio Kālijs 300 mg
+ Magnijs 350 mg
Magnijs un kālijs veicina normālu muskuļu darbību un 
normālu nervu sistēmas darbību. Kālijs palīdz uzturēt 
normālu asinsspiedienu. 
Магний и калий способствуют нормальной деятельности 
мышц и деятельности нервной системы. Калий помогает 
поддерживать нормальное кровяное давление. 

Pulveris N30

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma 1+1SIRDSDARBĪBAI

Vilkābeļu 
tinktūra RFF
CRATAEGI TINCTURA
Rada simptomātisku 
atvieglojumu tādos 
sirdsdarbības 
traucējumu gadījumos kā 
paātrināta sirdsdarbība 
un/vai paaugstināts 
asinsspiediens. 
Lietošana: 20-30 pilieni 
maksimums 4 reizes 
dienā.
Оказывает 
симптоматическое 
облегчение при таких расстройствах сердечной 
деятельности как учащенное сердцебиение и/или 
повышенное кровяное давление. Употребление: 20 – 30 
капель до четырёх раз в день.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA 

Šķīdums 25 ml, 90 ml

no
 1 

79

NOMIERINOŠIE LĪDZEKĻI

Reklāmas devējs: SIA Silvanols

Relaxen
Dabīgi ārstniecības augu līdzekļi nervu sistēmas 
nomierināšanai un miega kvalitātes uzlabošanai. Melisa un 
vilkābele sekmē atpūtu. Baldriāņi un apiņi dabiskā veidā 
mazina uzbudināmību, palīdz iemigt un uztur labu miega 
kvalitāti. Mātere uzlabo nervu sistēmas darbību. 
Натуральные растительные лекарственные средства для 
спокойствия нервной системы и улучшения качества 
сна. Мелисса и боярышник способствуют отдыху. 
Валериана и хмель естественным образом уменьшают 
возбудимость, помогают уснуть и поддерживают 
хорошее качество сна. Пустырник улучшает функцию 
нервной системы.

Balzams
100 ml, 250 ml;
kapsulas N30; 
Relaxen Forte 
tabl. N20

-20% MIEGAM

Reklāmas devējs: SIA Walmark

Melatonīns
Walmark® Melatonīns – Labāka miega kvalitāte un miega 
cikla veicināšana. Melatonīns palīdz samazināt iemigšanai 
nepieciešamo laiku – labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 
1 mg melatonīna neilgi pirms gulētiešanas. Lietošana: ½ 
tablete dienā pirms miega, uzdzerot ūdeni.
Мелатонин помогает сократить время, необходимое для 
засыпания - полезный эффект достигается при приеме 
1 мг мелатонина незадолго до сна. Использование: ½ 
таблетки в день перед сном.

Tabletes N30

-25%

ENERĢIJAI UN MUSKUĻIEM

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Doppelherz® aktiv
Magnijs veicina normālu muskuļu darbību. B1 veicina 
normālu sirds darbību. B1, B6 un B12 un magnijs palīdz 
nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu un veicina 
normālu nervu sistēmas darbību. 
Магний способствует нормальной функции мышц. B1 
способствует нормальному сердцебиению. B1, B6 и 
B12 и магний помогают поддерживать нормальный 
энергетический обмен и способствуют нормальной 
работе нервной системы.

DIRECT Magnijs 400+B6+B12+ Folskābe  
ar citrona garšu N20

-15%

NOGURUŠĀM KĀJĀM

Reklāmas devējs: SIA Silvanols

Venolux
Zirgkastaņa un ruskuss palīdz samazināt smaguma sajūtu 
kājās. Divdaivu ginks veicina asins mikrocirkulāciju. 
Ruskuss palīdz mazināt pietūkumu, atsvaidzina un rada 
viegluma sajūtu kājās.
Конский каштан и иглица помогают уменьшить чувство 
тяжести в ногах. Гинкго двулопастный способствует 
микроциркуляции крови. Иглица помогает снять 
отечность, освежает и создает ощущение легкости в 
ногах.

Kapsulas N30

-25%
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UZTURA PAPILDINĀŠANAI

Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle,
Valdemāra 33-29, Rīga B11906696573/2021/06

Linex complex
Linex complex satur dzīvas liofilizētas Lactobacillus GG 
(Lactobacillus rhamnosus GG) ģints baktērijas - visvairāk 
pētītās baktērijas. Papildināts ar B grupas vitamīnu 
kombināciju un minerālvielu - cinku. Uztura bagātinātāju 
var lietot gan pieaugušie, gan bērni no 6 gadu vecuma.
Linex complex содержит наиболее изученные живые 
лиофилизированные бактерии Lactobacillus GG 
(Lactobacillus rhamnosus GG). Дополненый сочетанием 
витаминов группы Б и минеральным веществом - 
цинком. Пищевую добавку могут использовать как 
взрослыe, так и дети с возроста 6 лет. Применение: 1 
капсула 1-2 раза в день.

Kapsulas N14

-25%

GREMOŠANAS SISTĒMAI

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Enterza 250
Uztura bagātinātājs ar rauga sēnītēm. Lietošana: pa 1-2 
kapsulām dienā, uzdzerot pietiekošu daudzumu šķidruma.
Пищевая добавка с дрожжевыми грибками. Применение: 
по 1-2 капсулы в день, запивая достаточным 
количеством жидкости. 

Kapsulas N10, N20

-40%

MIKROFLORAI

Reklāmas devējs: SIA VitalMedica

Kolonbiotic® 7GG
Īpaša pienskābo baktēriju celma un šķiedrvielu komplekss. 
Inovatīvās, lēnas šķīdības kapsulās. 1 kapsula satur vismaz 
7 miljardus liofilizētu dzīvotspējīgu pienskābo baktēriju, tās 
pašas labvēlīgās baktērijas, kas mīt cilvēka kuņģa-zarnu 
traktā.
Kомплекс молочнокислых бактерий и клетчатки.  
Mедленно растворимые капсулы. 1 капсула содержит 
не менее 7 миллиардов лиофилизированных 
жизнеспособных молочнокислых бактерий, таких 
же  полезных бактерий, которые живут в желудочно-
кишечном тракте человека.

Kapsulas N10

-15%

GREMOŠANAS TRAUCĒJUMIEM

Kuņģa pilieni RFF
BELLADONNAE TINCTURA, 
MENTHAE PIPERITAE TINCTURA, 
ABSINTHII TINCTURA, VALERIANAE 
TINCTURA
Augu izcelsmes zāles, ko lieto 
funkcionālu kuņģa-zarnu 
trakta gremošanas traucējumu 
gadījumos. Lietošana: no 12 g.v. 
10-15 pilieni, pieaugušajiem 15-20 
pilieni maksimums 3 reizes dienā.   
Лекарство растительного 
происхождения, которое 
используют в случаях 
функциональных нарушений 
пищеварения желудочно-кишечного тракта.  Применение: 
с 12 лет 10-15 капель, для взрослых 15-20 капель максимум 
3 раза в день. 

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA

Pilieni iekšķīgai lietošanai 
25 ml

2 
69

PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ

Rennie
680 mg/80 mg 
košļājamās 
tabletes
CALCII CARBONAS, MAGNESII CARBONAS
Rennie atvieglo paaugstināta kuņģa skābuma izraisītus 
simptomus, piemēram, dedzināšanu.  Rennie var lietot 
grūtniecības un barošanas ar krūti laikā. Lietošana: 
pieaugušajiem un bērniem no 12 g.v. 1-2 košļājamās tabletes 
vienu stundu pēc ēdienreizēm un pirms gulētiešanas. 
Nepārsniegt dienas maksimālo devu 11 košļājamās tabletes.
Rennie облегчает симптомы вызванные повышенной 
кислотностью желудка, например изжога. Rennie можно 
использовать во время беременности и кормления 
грудью.  Использование: взрослым и детям с 12 лет 1-2  
жевательныe таблетки один час после еды и перед сном. 
Не превышать максимально допустимую суточную дозу 11 
жевательных таблеток.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.06.2020.1382

Košļājamās tabletes N24

3 
19

PRET CAUREJU

Smecta 
DIOSMECTITUM 
Akūtas caurejas ārstēšanai: bērniem no 2 gadu vecuma: 
2 paciņas dienā; pieaugušajiem: 3 paciņas dienā. Akūtas 
caurejas sākumā devu var dubultot.
Для лечения острой диареи: детям от 2 лет: 2 пакетика 
в день; взрослым: 3 пакетика в день. В начале острой 
диареи можно принимать двойную дозу.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Ipsen Pharma. SCA-LV-000073, 07.2020.

3 g pulveris iekšķīgi lietojamas 
suspensijas pagatavošanai 
N10, N30

no
 4 

49

AKNĀM

Essentiale® forte N 
PHOSPHOLIPIDA EX SOIA
Aknu slimību izraisītu sūdzību mazināšanai. Essentiale® 
forte N 300 mg  lietošana: pa 2 kapsulām 3 reizes dienā.
Для облегчения симптомов, вызванных заболеваниями 
печени. Применение: 300 мг – по 2 капсулы 3 раза в 
день.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Sanofi-aventis Latvia SIA

300 mg kapsulas N30, N100

no
 8 

36

PRETTĀRPU LĪDZEKLIS

Pyrantelum 
Medana
PYRANTELUM
Nepatīkama nieze naktī, 
sāpes vēderā, nogurums var 
būt helmintozes pazīmes! 
Pirantels ir efektīvas zāles 
nematožu ārstēšanai. 
E.vermicularis izraisīta 
enterobioze bērniem no 1 g.v. 
un pieaugušajiem.
Неприятный зуд по ночам, 
боли в животе, вялость это 
могут быть признаки гельминтоза! Pirantel эфективное 
средство для лечения нематод. При E.vermicularis 
вызваном энтеробиозе детям с 1 года и взрослым.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

JAUNUMS! 
250 mg/5 ml suspensija 
iekšķīgai lietošanai 15 ml

4 
00

AKNĀM

Reklāmas devējs: SIA Jelgavfarm

ESSENCIKAPS
1 kapsula satur 300 mg "neaizvetojamo" fosfolipīdu, kas 
ir galvenais aknu šūnu elements. Polinepiesātinātās 
taukskābes, kas atrodas ESSENCIKAPS + OMEGA-3, 
pastiprina fosfolipīdu darbību.
1 капсула содержит 300 мг "эссенциальных" 
фосфолипидов, которые являются главным элементом 
клеток печени. Содержащиеся в ESSENCIKAPS + OMEGA-3 
полиненасыщенные жирные кислоты усиливают 
действие фосфолипидов.
* Pērkot divus vienādus produktus, trešo tādu pašu saņem 
dāvanā.

Kapsulas N50

2+1*



* UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-25%

-10%

1+1

-20%

-20%

-40%*

*
Plāksteri
bērniem

Zobu pasta 
bērniem

Zobu pasta bērniem

Hematogens 

Mutes dobuma 
skalojamais 

līdzeklis

Vitamīni un 
minerālvielas 

bērniem

GGattaavvs

sskolaai!!

sskolaai!!

-30%*
Krila eļļa 
bērniem

-20%

Elektriskā 
zobu birste 

bērniem
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DABĪGS OMEGA-3 AVOTS

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Möller’s Dobbel Immunity
Mӧller's Dobbel Immunity augstas koncentrācijas dabīgas 
omega-3 taukskābes ar A un D vitamīniem veicina 
imūnsistēmas darbību. Norvēģu augstākā kvalitāte no 
tīrajiem arktiskajiem ūdeņiem. Izvēlies labāko.
Высококонцентрированные натуральные омега-3 
жирные кислоты с витаминами А и D3 способствуют 
нормальной иммунной функции. Норвежское высшее 
качество из чистых арктических вод. Выберайте лучшее.

Kapsulas N100

SIEVIETES SKAISTUMAM

Reklāmas devējs: SIA Walmark

Walmark līnija
Naktssveces eļļa 1000 mg – dabīgs produkts. Sievietes 
labsajūtai un veselīgai ādai. Selenium Activ - organiskais 
selēns imunitātei, matu un nagu veselībai. Zinc Aktiv – 
cinks matiem, nagiem, ādai un imunitātei. Chrom 200 µg 
FORTE – hroms palīdz uzturēt normālu glikozes līmeni 
asinīs.
Масло примулы вечерней 1000 mg – масло примулы 
вечерней благотворно влияет на здоровье кожи, 
поддерживает ee эластичность и упругость. Selenium 
Activ – органический селен для иммунитета, здоровье 
волос и ногтей. Zinc Aktiv – цинк для волос, ногтей, кожи 
и иммунитета. Chrom 200 µg FORTE – хром помогает 
поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови.

Kapsulas N60, tabletes N30

-25%

SIEVIETĒM MENOPAUZĒ

Reklāmas devējs: SIA ELVIM

Femarelle
Neatkarīgi no tā, vai Jums ir 40, 50 vai 60 gadi, Femarelle® 
produktu līnija ir domāta tieši Jums. Tā izstrādāta atbilstoši 
sievietes organisma vajadzībām dažādos menopauzes 
periodos.
Независимо от того, вам 40, 50 или 60, новая линия 
Femarelle®  разработана с учетом потребностей 
организма женщины в различные периоды менопаузы. 

Kapsulas N56

-20%

KAULIEM

Reklāmas devējs: SIA WALMARK

Kalcijs - Magnijs - Cinks
Kalcijs, magnijs un cinks veicina kaulu veselības 
uzturēšanu. Cinks palīdz uzturēt ādas, matu un nagu 
veselību un veicina normālu imūnsistēmas darbību. 
Magnijs veicina normālu muskuļu darbību. 
Все три активных ингредиента помогают поддерживать 
здоровье костей. Цинк помогает поддерживать здоровье 
кожи, волос и ногтей и способствует нормальному 
функционированию иммунной системы. Магний 
способствует нормальной функции мышц.

Tabletes N30

-15%IMUNITĀTEI

Reklāmas devējs: SIA pharm&med

LYLsunD3 
Dabisks, efektivitāti pierādījis D3 vitamīns mikroemulsijas 
spreja formā.
Натуральный, доказавший эффективность витамин D3 в 
форме спрея микроэмульсии.

2000 SV izsmidzināms sprejs 25 ml

-10%

PAREIZAI BĒRNA ATTĪSTĪBAI

Tabletes N30,
tabletes N56 + kapsulas N28

-25%

Pregnacare
Pregnacare  – no ieņemšanas brīža līdz krūts barošanai, 
Pregnacare Conception – palielina bērna ieņemšanas 
iespēju, Pregnacare Plus – papildināts ar Omega-3, 
Pregnacare Breastfeeding – barojošai mātei un viņas 
mazulim.
Pregnacare – от зачатия до кормления грудью. Pregnacare 
Conception – увеличивает вероятность зачатия. 
Pregnacare Plus - с добавлением Oмега-3. Pregnacare 
Breastfeeding - для кормящей матери и ее ребенка.

DZELZS DEFICĪTA NOVĒRŠANAI

Reklāmas devējs: Gedeon Richter Plc. 
pārstāvniecība Latvijā

GlobiFer 14 mg®
Globifer tabletes – vienīgās Latvijā, kas satur hēma dzelzi!  
Palīdz uzturēt vēlamo dzelzs līmeni organismā un izvairīties 
no dzelzs deficīta. Devas un lietošana: 1 GlobiFer tablete 
dienā ar glāzi ūdens.
Единственные таблетки в Латвии, которые содержат 
гемовое железо! Pекомендуется при недостатки железа 
в организме. Способ применения и дозы: Одна таблетка 
в день со стаканом воды.

JAUNUMS! 
Tabletes N40

-20%

IMUNITĀTEI

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

LIVOL MULTI Vitamīnu lācīši
Garšīga izvēle ikdienas lietošanai. Košļājami 60 želejas 
lācīši bērniem no 3 gadu vecuma. Satur 9 vitamīnus 
ikdienas uztura papildināšanai. Ar dabīgu augļu un ogu 
garšu, nesatur cukuru.  
Жевательные витамины для детей - вкусны и 
полезны. В форме фигурок мишек для повседневного 
использования. Содержит 9 витаминов. С натуральным 
фруктовым и ягодным вкусом, без сахара. Детям в 
возрасте от 3 лет.

Želejas lācīši N60

-30%

DIABĒTA PACIENTIEM

Reklāmas devējs: Worwag Pharma   
DV/02/MA/2018

Diabetiker 
Vitamine
Biotīns palīdz nodrošināt 
normālu makroelementu 
vielmaiņu. Hroms palīdz 
nodrošināt normālu 
makroelementu vielmaiņu 
un saglabāt normālu glikozes 
līmeni asinīs. Cinks palīdz 
nodrošināt normālu ogļhidrātu 
un makroelementu vielmaiņu. 
Vitamīni C, A, B12 un cinks veicina 
normālu imūnsistēmas darbību. 
Lietot pa 1 tabletei dienā! 
Биотин способствует нормальному обмену 
макроэлементов. Хром способствует нормальному 
обмену макроэлементов и помогает поддерживать в 
норме уровень глюкозы в крови. Витамины C, A, B12 и 
цинк способствуют нормальному функционированию 
иммунной системы. Принимать по 1 таблетке в день! 

Tabletes N30

-10%

-30%
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ENERĢIJAI

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

ENERGY
Satur kofeīnu. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm 
(1 tablete satur 70 mg kofeīna). Pantotēnskābe, B6 un B12 
vitamīni palīdz samazināt nogurumu un nespēku. 
Содержит кофеин. Не рекомендуется детям и 
беременным (1 таблетка содержит 70 мг кофеина). 
Пантотеновая кислота, витамины B6 и B12 помогают 
уменьшить усталость и бессилие.

Putojošās tabletes N20

AKTĪVAM DZĪVESVEIDAM

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Möller’s Omega-3 Magne Active
Koncentrētās dabīgās omega-3 taukskābes ar D3, C 
vitamīniem un magniju nodrošina normālu enerģijas 
ieguves vielmaiņu, palīdz samazināt nogurumu un nespēku, 
veicina normālu nervu sistēmas un muskuļu darbību.
Концентрированные натуральные жирные кислоты 
омега-3 с витаминами D3, C и магнием, обеспечивают 
энергетический обмен, помогают уменьшить усталость и 
увеличивают выносливость, благоприятно воздействуют 
на функционирование нервной и мышечной систем.

Kapsulas
N100

LOCĪTAVĀM

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart” 

Artroveron® 5in1 with Omega-3
Artroveron® 5in1 complex with Omega-3 satur glikozamīnu 
un hondroitīnu, kas ir locītavu skrimšļu komponentes. Kā 
arī hialuronskābi, kolagēnu un omega-3. 
Artroveron® 5in1 with Omega-3 содержат глюкозамин и 
хондроитин, которые являются компонентами хряща 
суставов. А также гиалоурановую кислоту, коллаген и 
омега-3.

Kapsulas N90

NERVU SISTĒMAS DARBĪBAI

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart” 

Sedanorm® Caps
Sedanorm® Caps sastāvā esošais grifonijas sēklu ekstrakts 
palīdz uzturēt normālu nervu sistēmas un smadzeņu 
darbību.
Sedanorm® содержит экстракт семян грифонов 
помогающей поддерживать нормальное 
функционирование нервной системы и мозга.

Kapsulas N30

VITAMĪNI GRŪTNIECĒM

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

LIVOL Multi Mamma
Saudzīga un 21 vērtīgu vitamīnu - minerālvielu kombinācija, 
kas optimāla māmiņas uztura papildināšanai grūtniecības 
laikā. 
Нежная и ценная комбинация 21 витаминов и 
минералов, которая оптимально дополняет питание 
матери во время беременности.

Tabletes N60

URĪNCEĻIEM

VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS

Reklāmas devējs: AS RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA

NEO MOM 
SUPPORT
– Grūtniecības laikā 
– Zīdīšanas periodā 
– Plānojot bērniņu
– Во время беременности 
– Во время кормления грудью 
– Планируя ребенка

Kapsulas N60

PRETCAUREJAS LĪDZEKLIS

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Jonax Diosmectite
Diosmektīts paredzēts akūtas un hroniskas caurejas un 
sāpju simptomu, kas saistīti ar kuņģa un zarnu trakta 
traucējumiem, ārstēšanai.
Диосмектит предназначен для лечения острого и 
хронического поноса и болевых симптомов, которые 
связаны с нарушениями работы желудка и кишечника.

Paciņas N10

IMUNITĀTEI

Ledene uz 
kociņa N6

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma
1+1

Faringonex chups
Ledenes satur ingveru un C vitamīnu. Ingvers stiprina 
organisma aizsargspējas un tonizē. C vitamīns veicina 
normālu imūnsistēmas darbību un šūnu aizsardzību pret 
oksidatīvo stresu. Patīkama ķiršu garša.
Леденцы содержат имбирь и витамин C. Имбирь 
укрепляет защитные способности организма и 
тонизирует. Витамин C способствует нормальной работе 
иммунной системы и защите клеток от оксидативного 
стресса. Приятный вкус вишни.

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart” 

Soluro® DUO
Soluro® DUO sastāvā D-mannoze un augstas koncentrācijas 
lielogu dzērveņu ekstrakts, un purva dzērveņu koncentrāts, 
kas iegūts izmantojot unikālu tehnoloģiju, lai saglabātu 
ogās esošās dabiskās vielas. 
Soluro® DUO содержит высокую концентрацию экстракта 
клюквы крупноплодной и концентрат клюквы болотной, 
которые получены с использованием уникальной 
технологии.

Kapsulas N15 + N15

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1



* UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

1+1 Atslābina un nomierina 
muskuļus un locītavas!

259€

Gels roku 
tīrīšanai!

Pu
šu

m
ie

m
 u

n 
sk

ra
m

bā
m

!

-10%

1+1
Nogurušām 
kājām!

Pret odiem un ērcēm!

-20%

-20% Ārēju brūču ārstēšanai!

Rūpējies par 
savu ādu!

1+1

Gremošanas 
sistēmai*-10%

Brīvdienu APTIECIŅA
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REDZEI

Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

SuperOptic
SuperOptic saglabā un aizsargā redzes asumu! 10 mg 
dabīga luteīna - diennakts devā, vitamīni un minerālvielas, 
labvēlīgi ietekmē redzes asumu un kvalitāti. 1 kapsula 
dienā, iepakojums diviem mēnešiem!
SuperOptic cохраняет и защищает остроту зрения! 10 
мг натурального лутеина - дневная норма, витамины 
и минералы, позитивно влияют на остроту и качество 
зрения. 1 капсула в день, упаковка на два месяца!

Kapsulas N60

-20%

SAUSĀS ACS SINDROMS

Reklāmas devējs: Alcon Pharmaceuticals Ltd. 
ārvalstu komersanta pārstāvniecība Latvijā

Systane® 
Systane® ir mitrinošu acu pilienu grupa, kas ne tikai 
atvieglo sausās acs sindroma simptomus, bet gādā arī 
par acs virsmas aizsardzību, lai cilvēkiem uzlabotu dzīves 
kvalitāti. Lieto pēc nepieciešamības.
Systane® являются увлажняющими глазными каплями, 
которые не только облегчают симптомы «сухого глаза», 
но и используются для защиты глаз с целью улучшения 
качества жизни. Применяется по мере необходимости.
Medicīnas ierīce.

Mitrinoši acu pilieni

BRŪČU LOKĀLAI APRŪPEI

Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

Help4Skin
Hidrokoloīda gels lietošanai uz sausām un mitrām brūcēm, 
iegriezumiem, skrambām, ādas nobrāzumiem un plaisām, 
virspusējiem apdegumiem. Paātrina brūču dzīšanu, regulē-
jot to mikrovidi. Bez parabēniem.
Гидроколлоидный гель показан для использования 
на сухих и влажных ранах, порезах, царапинах, 
ссадинах, трещинах и поверхностных ожогах. Ускоряет 
заживление ран, регулируя их микросреду. Без 
парабенов.
Medicīnas ierīce.

JAUNUMS!
Hidrokoloīda
gels brūču
dzīšanas 
paātrināšanai

-15%

ATMIŅAI UN ASINSRITEI

Gingium 
GINKGONIS EXTRACTUM SICCUM RAFFINATUM ET 
QUANTIFICATUM
Simptomātiskai organisku smadzeņu darbības traucējumu, 
atmiņas, koncentrēšanās spēju uzlabošanai, kā arī 
asinsrites traucējumu terapijai. Lietošana: pieaugušajiem 
no 18 g.v. – 1 tab. 1-2 reizes dienā.
Для симптоматического лечения  органической 
дисфункции мозга, нарушения памяти, концентрации, 
а также при нарушении кровообращения. Применение: 
взрослые от 18 лет по 1 таблетки 1-2 раза в день.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Filiāle Latvia, Valdemāra 
33-30, Rīga BS2007096858/2022/06

120 mg
apvalkotās
tabletes
N30, N60

no
 12 

49 ĀRSTĒ SĒNĪTI MAKSTĪ

Canesten®  
CLOTRIMAZOLUM
Lieto, lai ārstētu maksts un sievietes ārējo dzimumorgānu 
infekcijas, ko izraisījuši pret klotrimazolu jutīgi 
mikroorganismi. Lietošana: pieaugušām sievietēm un 
pusaudzēm pēc 16 gadu vecuma viena mīkstā vaginālā 
kapsula jāievada dziļi makstī kā vienreizēja deva uz nakti.
Используется для лечения вагинальных и женских 
половых инфекций, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к клотримазолу. Использование: 
взрослым женщинам и подросткам после 16-лет одна 
мягкая вагинальная капсула должна быть введена 
глубоко в вагину как разовая доза на ночь.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.06.2020.1379

500 mg 
vaginālā 
mīkstā 
kapsula N1

10 
49

no
 11 

52 IMUNITĀTEI

Pau d'Arco GP
Pau d'Arco GP ir dabisks uztura bagātinātājs ar skudrkoka 
(Tabebuia impetiginosa) mizas standartizētu ekstraktu. 
Pau d'Arco GP - натуральная биологически активная 
добавка, содержащая стандартизированный экстракт 
коры муравьиного дерева (Tabebuia impetiginosa). 

Kapsulas N30

-10%
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ĀDAS ATTĪRĪŠANAI

BIODERMA
micelārie attīrošie ūdeņi
Lieliski notīra ādu un noņem dekoratīvo kosmētiku. 
Dermatoloģiskie micelārie ūdeņi: atbilst ādas dabiskajām, 
bioloģiskajām funkcijām un nodrošina vislabāko panesību 
un komfortu.
Великолепно очищает кожу и снимает декоративную 
косметику. Полностью соответствует природным 
и биологическим функциями кожи. Обеспечивает 
отличную переносимость и комфорт.

-20% SEJAS ĀDAS KOPŠANAI

Reklāmas devējs: Loreal Baltic SIA

VICHY SLOW AGE 
Pateicoties inovatīvajam sastāvam un UVA/UVB 
aizsargfiltriem, Slow Age krēms koriģē jau esošās ādas 
novecošanās pazīmes (smalkās grumbiņas, tumšos 
pigmentācijas plankumus, ādas tonusa samazināšanos) un 
palēnina jaunu pazīmju veidošanos.
Уход, защищающий от формирования первых признаков 
старения.

-20%

SEJAS KOPŠANAI

BeauuGreen
BeauuGreen Pullulāna hidrogela maska nodrošina 
vienmērīgu un tiešu ādas barošanu, palīdz ādai izskatīties 
vitalizētai un veselīgai. BeauuGreen Glutationa hidrogela 
maska efektīvi darbojas, lai stiprinātu ādas aizsargspēju 
un atjaunotu tīrīgas ādas izskatu, nodrošinot tai barošanu 
un vitalitāti.
Гидрогелевая маска BeauuGreen Pullulan Hydrogel 
обеспечивает равномерное и прямое питание кожи, 
помогает коже выглядеть оживленной и здоровой. 
BeauuGreen Glutathione Hydrogel Mask эффективно 
укрепляет защитные функции кожи и восстанавливает 
ее внешний вид, обеспечивая ее питанием и жизненной 
силой.

Hidrogela 
sejas 
maska

-20%

ĶERMEŅA KOPŠANAI

Reklāmas devējs: Konig Distribution

Neutrogena Hydra Boost
Neutrogena Hydra boost izstrādāts tā, lai iegūtu tvirtas un 
gludas ādas izskatu. Sastāvā, kas ātri uzsūcās, pamatā ir 
hiluronskābe, kas spēj saturēt līdz pat 1000 reižu vairāk 
ūdens nekā pats sver. 
Neutrogena Hydra Boost разработан для придания 
упругости и гладкости кожи. Быстро абсорбируемая 
композиция основана на гиалоурановой кислоте, 
которая может содержать в 1000 раз больше воды, чем 
весит.

-20%

PRETNOVECOŠANĀS LĪDZEKĻI

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 
Aizpilda dziļas grumbas un uzlabo ādas elastību. Arktīns 
paātrina kolagēna atjaunošanas procesu. Mārdadža eļļa 
intensīvi mitrina un baro. Āda izskatās svaiga un starojoša.  
SPF 30+ UVA aizsardzība. 
Заполняет глубокие морщины и повышает упругость 
кожи. Арктин ускоряет процесс выработки коллагена. 
Масло расторопши пятнистой увлажняет и питает. Кожа 
выглядит свежей и сияющей. Защита от UVA SPF 30+.

Dienas krēms ar SPF 30, 
50 ml

-20%

DABISKAM SKAISTUMAM

Reklāmas devējs: SIA "Berner Latvia"

WELEDA
WELEDA dabiskā kosmētika ir izveidota no augu 
komponentiem, nesatur mākslīgas sastāvdaļas un kaitīgas 
vielas. Dabisks skaistums harmonijā ar cilvēku un dabu!

Натуральная косметика WELEDA создана из 
растительных компонентов, не содержит в себе 
искусственных ингредиентов и вредных веществ. 
Естественная красота в согласии с человеком и 
природой!

-25%

PRET STRIJĀM

Reklāmas devējs: SIA "Berner Latvia"

BIO-OIL
BIO-OIL eļļa ādas kopšanai ir 
īpašs ādas kopšanas līdzeklis, 
kura sastāvs palīdz uzlabot rētu, 
striju un nevienmērīgas ādas 
krāsas izskatu. 
Масло BIO-OIL для ухода за кожей - это специальное 
средство для ухода за кожей, состав которого 
помогает улучшить появление шрамов, растяжек и 
неравномерного цвета кожи.

-40%

SEJAS ATTĪRĪŠANAI

La Roche Posay Effaclar 
Effaclar attīrošā želeja rūpīgi un saudzīgi attīra ādu no 
ikdienas netīrumiem un dekoratīvās kosmētikas, noņem 
lieko sebumu un attīra poras. Effaclar micelārais ūdens 
piemērots jutīgas, taukainas un problemātiskas ādas 
attīrīšanai.
Ритуал очищения для жирной проблемной кожи.

Želeja
200 ml, 400 ml, 
micelārais ūdens 
400 ml

-20%

SEJAS ĀDAS KOPŠANAI

Reklāmas devējs: SIA "Austrumu Medicīna"

Health&Beauty  
H&B krēmi sejai - kolagēna, olīveļļas un medus, pretgrumbu, 
smiltsērkšķu - balstīti uz Nāves jūras minerāliem. Krēmi 
uzlabo ādas tvirtumu un elastību, kā arī novēršs ādas 
novecošanos. Sniedzot ādai starojošas un veselīgas ādas 
izskatu. Ražoti Izraēlā.

H&B Кремы для лица - коллаген, оливковое масло и 
мед, против морщин и облепиховый - основаны на 
минералах Мертвого моря. Кремы улучшают упругость 
и эластичность, а также предотвращают старение кожи. 
Придают коже сияющий и здоровый вид. Сделано в 
Израиле.

Krēms sejai ar SPF 20, 
50 ml

-20%
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SAUSAI SEJAS ĀDAI ĀDAS KOPŠANAI

JUTĪGAS ĀDAS MITRINĀŠANAI SAUSAI, ĻOTI SAUSAI ĀDAI

DEZODORANTIJUTĪGAI ĀDAI

Reklāmas devējs: Loreal Baltic SIA Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

Reklāmas devējs: Loreal Baltic SIAReklāmas devējs: SIA Remedica

Kamēlija
Paredzēts sausas sejas ādas kopšanai. Ūdens un piparmētru ūdens tā sastāvā mitrina 
ādu, sniedz svaiguma un vēsuma sajūtu. Krēma sastāvā ietilpst A vitamīns, kam piemīt 
šūnas atjaunojošas īpašības, eļļas, kas pabaro un mīkstina ādu. Lai sasniegtu vislabāko 
rezultātu, tas lietojams katru dienu no rīta un vakarā.
Предназначен для ухода за сухой кожей лица. Вода и мятная вода увлажняют кожу, 
дают ощущение свежести и прохлады. Крем содержит витамин А, который обладает 
омолаживающими свойствами, маслами, которые питают и смягчают кожу. Для 
достижения наилучших результатов его следует использовать каждый день утром и 
вечером.

Eucerin pH5 dušas eļļa
Eucerin dušas eļļa satur īpaši maigas 
virsmaktīvās vielas, piemērota sausas, 
jutīgas ādas attīrīšanai. Unikālā pH līdzsvara 
sistēma stiprina ādas dabīgās aizsargspējas 
un uzlabo ādas izturību.
Масло для душа Eucerin содержит особо 
нежные поверхностно-активные вещества 
для очищения сухой и чувствительной 
кожи. Уникальная pH-система повышает 
естественные защитные функции и 
выносливость кожи.

La Roche Posay Hydreane
Hydreane krēms paredzēts ādas mitrināšanai 
ikdienā, piemērots visiem vecumiem, visu tipu 
jutīgām ādām. Acumirklī nomierina ādu, padara 
to maigu un elastīgu. Nodrošina 24 stundu 
mitrināšanu. Āda ir ideāli mitrināta, tās komforts un 
elastība atjaunoti. Dermataloģiski pārbaudīts.
Ежедневный, базовый увлажняющий крем для 
чувствительной кожи.

BABĒ BODY UREA 10% 
Sausas, ļoti sausas, raupjas un sasprēgājušas 
ādas ikdienas kopšanai. Intensīvi mitrina. 
Atjauno ādas dabīgo aizsargslāni. Samazina ādas 
kairinājumu, noņem niezi. Nodrošina tūlītēju 
komfortu.
Для сухой, очень сухой и напряженной кожи. 
Интенсивно увлажняют. Восстанавливает 
естественный защитный слой кожи. Снижает 
раздражение кожи. Обеспечивает комфорт.

VICHY  
Dezodorants - rullītis ar intensīvi antiperspirējošu darbību. Piemērots intensīvas svīšanas 
apstākļiem. 48 h noturība. Pārbaudīts jutīgai ādai. Maiga un komfortabla tekstūra, 
nodrošina svaiguma sajūtu. Nav lipīgs. Neatstāj baltas zīmes uz apģērba un ādas. 
Hipoalerģisks, nesatur spirtu.
Шариковый дезодорант, регулирующий избыточное потоотделение.

BIODERMA Sensibio H2O
Izcili notīra ādu un noņem dekoratīvo kosmētiku, 
respektējot ādas bioloģiskās īpašības. Nomierina 
un novērš ādas reakciju risku. Izcila panesība pat 
visjutīgākās ādas gadījumā. 
Великолепно очищает кожу и снимает 
декоративную косметику. Полностью 
соответствует природным и биологическим 
функциями кожи. Обеспечивает отличную 
переносимость и комфорт.

Mitrinošs krēms 
sejai 60 ml 

Dušas eļļa 400 ml

Mitrinošs krēms 40 ml Ķermeņa losjons 500 ml

Dezodorants-rullītis 
ar 48 h iedarbību, 
50 ml

Micelārais ūdens jutīgai ādai 500 ml

-40% -40%

-30% -40%

-40%-30%
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SEKSUĀLAI LABSAJŪTAI

Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser

DUREX
Tehniski īpaši izstrādātais RealFeel™ materiāls nodrošina 
īpaši augstu jutīgumu, ir mīksts un elastīgs, bet tajā pašā 
laikā nodrošina tādu pašu aizsardzības un drošības līmeni, 
kādu mēs sagaidām no Durex.
Специально технически разработанный материал 
RealFeel™ обеспечивает чрезвычайно высокую 
чувствительность, мягкий и эластичный, но в то же 
время обеспечивает такой же уровень защиты и 
безопасности, который мы ожидаем от Durex.

Prezervatīvi
N3, N10

-15%

PĒDU ĀDAS KOPŠANA

Reklāmas devējs: UAB INEZA

Beesline
• Ikdienas lietošanai priekš sausas, 
saplaisājušas un raupjas pēdu ādas. 
• Rūpīgi izveidots no nepārstrādāta 
bišu vaska, lai palīdzētu atjaunot 
ādas struktūru.
• Eikalipts nodrošina nomierinošu 
efektu, vienlaikus nogalinot 
baktērijas.
• Uzklājiet tik bieži, cik nepieciešams 
priekš mīkstām un laimīgām pēdām!
• Для ежедневного использования для сухой, 
потрескавшейся и огрубевшей кожи стоп.
• Создан из непереработанного пчелиного воска - лечит 
и восстановает структуру кожи.
• Эвкалипт охлаждает и успокаивает, одновременно 
убивая бактерии.
• Наносите так часто, как это необходимо для мягких и 
счастливых стоп!

Krēms kājām un papēžiem 150 g

-40% PRET KĀJAS NAGA SĒNĪTI

Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser

Scholl 
Scholl komplekts ar 
sēnīti inficētu nagu 
apstrādei iznīcina 
99,9% sēnītes. Palīdz 
novērst infekcijas 
izplatīšanos un 
atkārtošanos, 
nodrošina vienkāršu, 
drošu un efektīvu risinājumu, kurš likvidē infekciju, novērš 
tās atkārtošanos un uzlabo naga izskatu. 
Scholl комплект для избавления от грибка ногтей – 
уничтожает 99,9% грибка. Помогает предотвратить 
распространение и рецидив инфекции.
Medicīnas ierīce.

-25%INTĪMĀ HIGIĒNA

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Vagisan® Intimate Wash Lotion 
Intīmās higiēnas līdzeklis. Maigai ārējās, intīmās zonas 
mazgāšanai. Aizsargā ādas dabīgo aizsargslāni. Kumelītes 
ekstrakts nomierina ādu. Piemērots ikdienas intīmai 
higiēnai.
Интимное гигиеническое средство. Для нежного мытья 
интимной зоны. Защищает естественный защитный слой 
кожи. Экстракт ромашки успокаивает кожу. Подходит для 
ежедневной интимной гигиены.

AUSĪM

Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

Fonix®
Fonix® ausu higiēnai ir iedarbīgs, drošs un dabisks 
aerosols uzkrātā ausu sēra izšķīdināšanai un izskalošanai. 
Fonix® pret ausu sāpēm - pirmās palīdzības līdzeklis, ja ir 
sāpes, infekcija, kairinājums.
Fonix® для гигиены - это натуральный и эффективный 
аэрозоль для очищения  скоплений серы в ушном 
проходе. Fonix® против боли - это средство первой 
помощи при болях, инфекции, раздражении и 
заложенности уха.
Medicīnas ierīce

Ear Hygiene aerosols 30 ml,
Ear Pain aerosols 15 ml

-15% NAGU SĒNĪTES ĀRSTĒŠANAI

Reklāmas devējs: A/S Sirowa Rīga

EXCILOR® 
Efektīva ārstēšana. Tūlītēja iekļūšana nagā ar TransActive™ 
tehnoloģiju. Līdzeklis jālieto 1 reizi no rīta un 1 reizi vakarā. 
Viena minūte dienā. Nags nav jāvīlē.
Эффективное лечение. Быстрая и немедленная 
абсорбция благодаря технологии TransActive™. 
Продукт следует использовать один раз утром и один 
раз вечером. Одна минута в день. Нет небходимости 
подпиливания.
Medicīnas ierīce.

JAUNUMS!
Šķīdums ar otiņu 3,3 ml

-15%PRET UTĪM UN GNĪDĀM

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

PARANNEX
Nesāpīgai, ātrai un vieglai galvas utu ārstēšanai. 
Nodrošina vieglu utu un gnīdu izķemmēšanu, padara 
matus pakļāvīgus. Var lietot bērni no 6 mēnešu vecuma un 
grūtnieces. 
Для безболезненного, быстрого и легкого лечения от 
головных вшей. Обеспечивает легкое вычесывание 
вшей и гнид, делая волосы поддатливыми. Можно 
применять для детей с 6-месячного возраста и 
беременным.

Krēms-losjons 75 ml

-25%

-15%

Losjons 200 ml

HIGIĒNAS PRECES

Reklāmas devējs: SIA TZMO Latvija

Seni 
Seni Lady un Seni Man ir augstas kvalitātes uroloģiskie 
ieliktnīši sievietēm un vīriešiem, kas rūpējas par sevi un  
komfortu. Ieliktnīši nodrošina sausuma sajūtu! 
Seni Lady, Seni Man - это урологические прокладки 
высшего качества. Прокладки обеспечивают ощущение 
сухости и позволяют чувствовать себя уверенно в 
любой жизненной ситуации. 

-10%INTĪMAI VESELĪBAI

Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

INTIMINA
Intimina Lily Cup™ menstruālās piltuves - jaunās paaudzes 
aizsardzība īpašajās dienās. Intimina Laselle™ slodzes 
vingrinājumu lodītes ir piemērots risinājums iegurņa 
pamatnes muskulatūras vienkāršai un ērtai stiprināšanai. 
Intimina Lily Cup™ - продукт менструальной гигиены 
нового поколения. Intimina Laselle™ - подходящее 
решение - вагинальные шарики для простого и удобного 
укрепления мышц промежности и тазового дна. 
Medicīnas prece

JAUNUMS!
Menstruālās piltuves un 
slodzes vingrinājumu lodīte

-15%
līdz
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Sauļošanās kosmētikas 

IZPĀRDOŠANA!IZPĀRDOŠANA!

-25%

-25%

-25%

-40%

-50%

Pērkot Mustela ļoti augstas aizsardzības saules losjonu 200 ml, 
DĀVANĀ saņem Mustela ļoti augstas aizsardzības saules 
losjonu 40 ml un Mustela losjonu pēc sauļošanas 125 ml.

+

-30%
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Ak, šie sāpošie zobi!

IELAIST NEDRĪKST
Speciālisti atgādina, ka mutes dobuma 
slimības ielaist nevajadzētu. Neveseli zobi 
un smaganas ir bīstams infekcijas perēklis 
organismā. Īpaši svarīga ir mutes dobuma 
higiēna, kā arī kopējais veselības stāvoklis. 
Arī mehāniskie bojājumi var izraisīt iekaisuma 
procesus, čūlas un aftas mutes dobumā, kas 
rada nepatīkamu diskomforta sajūtu. Aptiekas 
sortiments zobu un mutes dobuma kopšanai 
mūsdienās ir plašs; mutes dobuma veselībai 
pieejami dažādi bezrecepšu medikamenti – 
geli, spreji, mutes skalojamie līdzekļi, putas 
smaganu veselībai, zobu pastas. Ir svarīgi 
izvēlēties sev piemērotu, mīkstu zobu birsti, 
reizi gadā apmeklēt zobu higiēnistu, tīrīt 
divreiz dienā zobus, kā arī regulāri un rūpīgi 
tos diegot. 

RISKA FAKTORI 
Riska faktori mutes dobuma slimībām ir 
neveselīgs uzturs, smēķēšana, pārmērīga 
alkohola lietošana, slikta mutes higiēna, 
nepietiekams vitamīnu daudzums organismā, 
savlaicīgi neārstēti zobi, hormonālās izmaiņas, 
ģenētiskā predispozīcija. Ir dažādi mutes 
dobuma iekaisuma veidi – tiem pieder 
asiņojošas smaganas, stomatīts, gingivīts, 
aftas, periodontīts u. c. 

HRONISKA SMAGANU SLIMĪBA – GINGIVĪTS
Tā ir hroniska smaganu slimība, kas skar tikai 
ap zobiem esošās smaganas. Šīs slimības 
pamatā ir nekopti zobi, kā arī laikus netīrīti 
zobi. Zobu aplikums ir galvenais gingivīta 

iemesls.  Par gingivītu jādomā, ja ikdienā 
traucē pietūkušas, asiņojošas, apsārtušas 
smaganas. Ļoti svarīgi ir regulāri tīrīt zobus. 
Gingivītu palīdzēs ārstēt zobu higiēnists. 

PIE ZOBU IZKRIŠANAS VAR NOVEST 
PERIODONTĪTS 
Periodonts ir saistaudi, kas apklāj zoba sakni 
un notur zobu kaulā. Ja tajā nokļūst infekciju 
izraisoši mikroorganismi, rodas periodontīts. 
Savukārt periodontīta gadījumā var rasties 
parodontoze, kas var beigties ar zobu 
izkrišanu, jo zoba saistaudi nenotur zobu kaulā. 
Periodonta slimības ir hroniskas iekaisīgas 
infekcijas slimības, kas veidojas no zobu 
aplikuma. Tas savukārt veidojas nepareizas 
zobu un mutes dobuma kopšanas, kā arī zobu 
bakteriālā pārklājuma rezultātā. Hroniska 
periodonta saslimšana bieži vien sastopama 
kardioloģiskiem pacientiem, pacientiem, 
kuriem ir sirds un asinsvadu, plaušu slimības. 
Tāpēc gados vecākiem cilvēkiem ir svarīgi būt 
īpaši uzmanīgiem mutes dobuma traucējumu 
gadījumā. Jau sajūtot pirmās iekaisuma 
pazīmes, vajadzētu meklēt palīdzību pie 
speciālista un ārstēt periodontītu.

MUTES DOBUMA GĻOTĀDAS IEKAISUMS – 
STOMATĪTS
Tas ir mutes dobuma gļotādas (lūpu, mēles, 
vaigu, aukslēju) iekaisums. Stomatītu izraisa 
baktērijas, vīrusi, sēnīte, to var provocēt 
dažādas pārmaiņas ķermenī – cukura diabēts, 
stress, saaukstēšanās, vitamīnu trūkums, 
jaunu medikamentu lietošana, hormonālie 

traucējumi, grūtniecība u. c. To var izraisīt 
slikta mutes higiēna vai neārstēti zobi. 
Stomatīta gadījumā svarīgākais ir rūpēties par 
veselību kopumā un ievērot mutes dobuma 
higiēnu, rūpīgi diegot zobus divas reizes 
dienā. Stomatīta gadījumā nepieciešama 
konsultācija ar zobārstu.

SĪKĀS ČŪLIŅAS – AFTAS
Tās ir sīkas čūliņas uz mutes dobuma gļotādas. 
Parasti izskatās kā balti plankumi, tās var būt 
ļoti sāpīgas. Aftas izraisa stress, hormonālie 
traucējumi, novājināta imunitāte, infekcija 
organismā vai mutes dobumā, alerģiskas 
reakcijas, piemēram, uz riekstiem, kafiju, zobu 
pastām, olām, zemenēm un citiem produktiem. 
Galvenie simptomi ir dedzināšanas sajūta, 
nieze vai durstīšana un sāpes mutē. Bieži 
simptomus var izraisīt aktīva runāšana, 
ēšana un dzeršana, it īpaši tad, ja dzēriens 
ir karsts, ass vai skābs. Aftu gadījumā var 
lietot pārklājošus gelus, kumelīti skalošanai. 
Ja simptomi neizzūd 10 dienās, jāvēršas pie 
zobārsta.

KO PAR MUMS STĀSTA MUTE 
Mute ir mūsu ķermeņa spogulis. Rūpes par 
mutes dobumu ir rūpes par vispārējo veselību. 
Nekopta, netīra mute, kurā trūkst zobu, ne vien 
neglīti izskatās, bet var atstāt nevēlamas sekas 
visam organismam. Bojāti zobi un iekaisušas 
smaganas ir nozīmīgs infekcijas perēklis 
mūsu organismā, tāpēc aicinu kopt savus 
zobus, lietot veselīgu uzturu, kā arī reizi gadā 
apmeklēt zobārstu un higiēnistu.

Suzanna Karīna Žīra, Mēness aptieka farmaceite 

„Ļoti sāp zobs, lūdzu, iesakiet kaut ko pret sāpēm!” tas ikdienā aptiekā ir tik bieži dzirdēts lūgums farmaceitam. Tieši mutes dobuma 
infekcijas un dažādas iekaisuma slimības ir viens no biežākajiem iemesliem, kā dēļ pacienti dodas uz aptieku. Zobu sāpēm nav vecuma 
ierobežojumu – tās piemeklē kā pavisam jaunu, tā vecāka gadagājuma pacientu. Ir reizes, kad sāpju dēļ pacients ir spiests atlikt ikdienas 
plānus un doties pie speciālistiem. 
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MUTES DOBUMA HIGIĒNAI

Reklāmas devējs: SIA Baltā Bura

President 
ORTHO IMPLANT, HEALTHY, DEFENSE PRESIDENT ir inovatīva 
un pilnīga līnija, kas piedāvā risinājumu katrai specifiskajai 
mutes dobuma higiēnas vajadzībai.
PRESIDENT - это инновационная и полная линия, 
которая предлагает решение для каждой конкретной 
потребности в гигиене полости рта.

Zobu pastas 75 ml

-25%

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

Elmex®
Elmex® piedāvā mutes kopšanas līdzekļus, kas saudzīgi 
notīra, nostiprina zobu emalju un pasaragā no kariesa.
Elmex® предлагает средства для ухода за полостью рта, 
которые тщательно очищают, укрепляет зубную эмаль и 
защищают от образования кариеса.

-20% SMAGANU AIZSARDZĪBAI

Pārstāvis Latvijā: GlaxoSmithKline Latvia SIA, 
CHLV/CHPDX/0001/15a;2017/02

parodontax®
Vai Jums zobu tīrīšanas laikā asiņo smaganas? Smaganu 
asiņošana ir pirmā smaganu slimības pazīme. No 
iekaisušām smaganām (gingivīts) var attīstīties smaganu 
kabatu iekaisums (periodontīts), kas var izraisīt zoba 
izkrišanu. PARODONTAX® palīdz apturēt smaganu 
asiņošanu.
Кровоточат ли Ваши десны при чистке зубов? 
Кровоточивость десен – один из первых признаков 
заболеваний десен. При отсутствии лечения она 
может, в конечном итоге, привести к потере зубов. 
PARODONTAX® помогает остановить кровотечение из 
десен.

-25%

MUTES HIGIĒNAI

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

Oral-B 
Oral-B Gum&Enamel pastas palīdz efektīvi samazināt 
smaganu kairinājumu un novērš emaljas bojājumus. Oral-B  
zobu diegi nodrošina uzlabotu zobu tīrīšanu ar diegu 
svaigai un tīrai sajūtai mutes dobumā. 
Oral-B Gum&Enamel пасты эффективно уменьшают 
раздражение десен и предотвращают повреждение 
эмали. Зубная нить Oral-B обеспечивает лучшую чистку 
зубов для свежего и чистого ощущения полости рта.

Zobu pasta 75 ml, zobu diegs 50 m

-20%

MUTES HIGIĒNAI

Reklāmas devējs: SIA "BRIZ"

LACALUT aktiv
Zobu pastas LACALUT nostiprina smaganas, ir nekaitīgas 
zobu emaljai, novērš zobakmens veidošanos, samazina 
smaganu asiņošanu un iekaisumu, atjauno zobu dabisko 
baltumu un tām piemīt antibakteriālas īpašības.
Зубные пасты LACALUT укрепляют десны,  
предотвращают образование зубного камня, уменьшают 
кровоточивость и воспаление десен, обладают 
антибактериальными свойствами, возвращают 
природную белизну зубов.

Zobu pasta 75 ml + zobu birste

-30%

ZOBU ŠĶILŠANĀS

Dentinox N gels
MATRICARIAE TINCTURA, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM, 
MACROGOLI AETHER LAURILICUS
Dažādu smaganu problēmu ārstēšanai piena zobu 
šķilšanās laikā (sakairinātas smaganas, iekaisums, sāpes).
Для лечения различных проблем десен при 
прорезывании молочных зубов (раздражение дёсен, 
воспаление, болезненные ощущения.)

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: AS “Sirowa Rīga”

Gels 10 g

7 
59

Visiem GUM produktiem 
līdz -30%
Īpaša GUM produktu līnija ir paredzēta 

cilvēkiem ar smaganu problēmām

Jaunums!

līdz



FARMACEITA KONSULTĀCIJA

R E C E P Š U  Z Ā Ļ U
PIEGĀDE UZ MĀJĀM
UN ZĀĻU LIETOŠANA

? KĀ VEIKT PASŪTĪJUMU RECEPŠU ZĀĻU PIEGĀDEI UZ DZĪVESVIETU?*
• Pasūtījumu veic telefoniski, zvanot pa tālruni 27050849

• Pasūtījumu veic: darba dienās no plkst. 9.00 – 14.30

• Piegāde: nākamajā darba dienā līdz plkst. 16.00 un sestdienās līdz plkst. 14.00

• Pēcapmaksa pieejama ar bankas norēķinu karti, vai skaidrā naudā

*Piegāde tiek veikta recepšu medikamentiem, kompensējamajiem medikamentiem, kā arī medicīniskām ierīcēm. 
Pakalpojums tiek nodrošināts visā Latvijas teritorijā. Ar piegādes nosacījumiem iepazīsties: www.menessaptieka.lv

Visi farmaceiti ieguvuši augstāko izglītību farmācijā Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē un uzkrājuši vērtīgu 
farmaceitiskās aprūpes un konsultēšanas pieredzi ikdienas darbā aptiekās.

PRIVĀTI, BEZ STEIGAS!
Saņem ONLINE FARMACEITA konsultāciju par:

• pareizu zāļu lietošanu, mijiedarbību, 
blakusefektiem

• medikamentu un uztura bagātinātāju 
lietošanu un savstarpējām atšķirībām

• recepšu zāļu piegādi uz mājām

• veselīgu dzīvesveidu

• tālrunis: 8555
• WhatsApp: +371 27050849

• Skype: online farmaceits

• e-pasts: online.farmaceits@menessaptieka.lv

• darba laiks: P. - Pk. 9.00 - 18.00

SAZIŅAS KANĀLI
KONSULTĀCIJAI


