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* Aktivitātes produktu regulārās pārdošanas cenas un cenas ar atlaidi Jums ir iespēja uzzināt tuvākajā Mēness aptiekā. 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. Ja cenas vai cita informācija izdevumā un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par 
drukas kļūdu. Izdevumā norādītās atlaides ir spēkā Veselības kartes īpašniekiem. Cenas norādītas eiro ar PVN. Atlaides neattiecas uz medikamentiem. Atlaides nesummējas.

** Cenas norādītas AS “SENTOR FARM APTIEKAS” aptiekās un tās var atšķirties sekojošās Mēness Aptieka zīmola aptiekās:
aptieka Lavanda “Ceļmalas”, Daugmale, Ķekavas nov.; Jelgavas Lielā aptieka Uzvaras iela 3, Jelgava; SIA Veselības aptieka Vidzemes šos. 18-1, Garkalne;
Māras aptieka Ceriņu iela 2a, Jumprava; aptieka fil.Lēdmanē “Jaunšinkas”, Lēdmane; aptieka Nota Bene Pērnavas iela 4b, Jelgava; Aptieka Bite Dārza iela 6, Līgatne.

SIRDIJ UN IMUNITĀTEI

Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

LYSI Omega-3 
LYSI – plašs augstvērtīgu zivju eļļas produktu sortiments 
visai ģimenei. LYSI zivju eļļa satur koncentrētas 
nepiesātinātās omega-3 taukskābes un vitamīnus. Izvēlies 
sev vispiemērotāko LYSI zivju eļļas produktu un sāc dienu 
ar LYSI!
Рыбий жир LYSI содержит концентрированные 
ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Выберите 
для себя наиболее подходящий препарат из широкого 
ассортимента продуктов LYSI. Будьте здоровы вместе с 
LYSI!

Kapsulas N64, N120, 
šķidrums 240 ml
no 11.79 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

MUSKUĻU UN LOCĪTAVU SĀPĒM

Nurofen 
IBUPROFENUM
Nepārtraukti piegādā ibuprofēnu sāpošā vietā dienu un 
nakti 24 stundu laikā. Tas piekļaujas ķermeņa kontūrai un 
aktīvi kustoties, paliek savā vietā.
Лечебный пластырь Nurofen непрерывно доставляет 
ибупрофен к больному месту днем   и ночью в течение 
24 часов. Он адаптируется к контуру тела и остается на 
месте при активных движениях.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

JAUNUMS! 
200 mg ārstnieciskais plāksteris N2
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

SAAUKSTĒŠANĀS UN GRIPA

Coldrex Maxgrip 
Menthol & 
Berries
Coldrex MaxGrip Menthol 
& Berries ar mentola un 
ogu garšu. Īslaicīgi atvieglo 
gripas un saaukstēšanās 
simptomus, tai skaitā 
galvassāpes, drudzi, iekaisuša kakla sāpes, cita veida 
sāpes, apgrūtinātu elpošanu caur degunu un deguna 
blakusdobumu iekaisuma radītās sāpes.
Coldrex MaxGrip Menthol & Berries со вкусом ментола и 
ягод. Временно облегчает симптомы простуды и гриппа, 
в том числе лихорадку, головную боль, боли в горле, 
боли других видов, затрудненное дыхание через нос и 
боль вызванной воспалением носовых пазух.

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 Omega Pharma Baltics

Pulveris iekšķīgi lietojama 
šķīduma pagatavošanai N10
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET IEKAISUMU RĪKLĒ

Polovox 
FLURBIPROFENUM
Polovox lieto īslaicīgai 
rīkles iekaisuma simptomu, 
piemēram, rīkles sāpīguma, 
sāpju, apgrūtinātas rīšanas 
un pietūkuma, mazināšanai 
pieaugušajiem no 18 gadu 
vecuma. 3 izsmidzinājumu 
deva ik pēc 3-6 st.
Polovox применяют для 
кратковременного уменьшения симптомов воспаления 
горла, таких как боль в горле, отёк, затруднение 
глотания взрослым с 18 лет. 3 нажатия на дозатор 
распылять каждые 3-6 часов.

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! 
8,75 mg/devā aerosols 
izsmidzināšanai mutes 
dobumā, šķīdums

7 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

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»
4 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

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

LABSAJŪTAI

Reklāmas devējs: UAB New Nordic

NEW NORDIC 
New Nordic tiecas izveidot labākos un iedarbīgākos 
dabīgos preparātus, kuru sastāvā ir lielas augu ekstraktu 
devas, un tie tiek saražoti mūsdienīgās, stingri kontrolētās 
Skandināvijas ražotnēs. Ļaujiet New Nordic arī jums sniegt 
vairāk dzīvīguma!
New Nordic стремится создать лучшие и максимально 
действенные препараты, в них содержатся большие 
дозы активных веществ. Эти продукты производятся на 
современных, строго контролируемых скандинавских 
заводах. Разрешите New Nordic подарить и вам больше 
жизнеспособности.

Tabletes un košļājamās pastilas
no 7.25 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

cena € 
ar atlaidi 

no 5.08 € 

-30%

no 8.25 € 

-30%
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PRET SAAUKSTĒŠANOS

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

ADDITIVA C 
vitamīns
Additiva ir atsvaidzinošs C 
vitamīnu saturošs dzēriens 
ar zemu kaloriju daudzumu 
un 1000 mg C vitamīna! 
Additiva C vitamīni ar: 
- Sarkano apelsīnu garšu, 
- Citronu garšu.
Additiva растворимий 
витамин C 1000 мг, N20 
- со вкусом красных 
апельсинов 
- со вкусом лимона.

Tabletes N20
no 6.75 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

Ibuprofen Inteli 
100 mg/5 ml
IBUPROFENUM
Bērniem no 6 mēnešu līdz 12 
gadu vecumam, lai mazinātu 
drudzi un atvieglotu vieglas 
līdz vidēji stipras sāpes. 
Lietošana: 5-7,5 mg/kg 
ķermeņa masas vienā devā 
vai 20-30 mg/kg ķermeņa 
masas dienā.
Детям от 6 месяцев до 12 лет, для уменьшения 
лихорадки и облегчения легкой и умеренной боли. 
Применение: 5-7,5 мг/кг массы тела в одной дозе или 
20-30 мг/кг массы тела 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 Jonnex-Farma

Suspensija iekšķīgai
lietošanai 200 ml

5 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SAAUKSTĒŠANOS

GRIPPOSTAD C
PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, COFFEINUM, 
CHLORPHENAMINI MALEAS
Grippostad C ir zāles gripai līdzīgu simptomu un 
saaukstēšanās simptomu mazināšanai.
Devas un lietošana pieaugušajiem un pusaudžiem, kuri 
vecāki par 12 gadiem ir 2 kapsulas 3 reizes dienā.
Grippostad C лекарство для уменьшения симптомов 
похожих на грипп и простуду. Дозы и применение 
взрослым и подросткам старше 12 лет: 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: SIA JONNEX FARMA

Cietās
kapsulas
N24

5 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SAAUKSTĒŠANOS UN GRIPU

AFLUBIN® 
GENTIANA LUTEA, ACONITUM NAPELLUS, BRYONIA, FERRUM 
PHOSPHORICUM, ACIDUM SARCOLACTICUM
Homeopātiskas zāles gripas un saaukstēšanās profilaksei 
un ārstēšanai. Pilieni piemēroti pieaugušajiem un bērniem 
no 1 gada vecuma.  
Гомеопатическое лекарство для профилактики и 
лечения гриппа и простуды. Для взрослых и детей от 
1 года.

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 Omega Pharma Baltics

Pilieni 20 ml 5.69 €, 
pilieni 50 ml  8.49 €

no
 5 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

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

no
 1 

46

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

IMUNITĀTEI

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

C vitamīns 500 mg ar apelsīnu garšu
C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, šūnu 
aizsardzību pret oksidatīvo stresu, palīdz samazināt 
nogurumu un nespēku.
Витамин С способствует нормальной работе иммунной 
системы, защите клеток от оксидативного стресса, 
помогает уменьшить усталость и апатию.

Košļājamas 
tabletes N50
7.79 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

SAAUKSTĒŠANĀS UN IMUNITĀTE

Ibugard
IBUPROFENUM
Ibugard 100 mg/5 ml; 200 mg/5 ml suspensijas 
bērniem no 3 mēnešiem līdz 12 gadiem. Ibugard 200 mg 
mīkstās kapsulas - no 6 gadu vecuma, pusaudžiem un 
pieaugušajiem. Cīnās pret drudzi, sāpēm un mazina 
iekaisumu.
Ibugard 100 мг/5 мл 200 мг/5 мл cуспенcии детям с 3 
месяцев до 6 лет. Ibugard 200 мг мягкие капсулы с 6 лет, 
подросткам и взрослым. Cнижает температуру, утоляет 
боли и уменьшает воспаление.

Suspensija 100 mg/5 ml 4.06 €,
200 mg/5 ml  6.96 €,
mīkstās kapsulas 200 mg N10 1.46 €

4.67 € 

-40%

no 5.74 € 

-15%
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Deep Relief 50 mg/30 mg/g gels
IBUPROFENUM, LEVOMENTHOLUM
Sāpju atvieglošanai un iekaisuma mazināšanai locītavās un apkārtējos audos. 
Uzklājiet skartajam apvidum un viegli iemasējiet to līdz tas uzsūcies. Atkārtojiet pēc 
nepieciešamības, līdz 3 reizēm dienā.
Для облегчения боли и уменьшения воспаления в суставах и окружающих тканях. 
Нанести на пораженный участок и слегка помассировать до полного впитывания. 
Повторить по необходимости до 3 раз в день.

50 mg/30 mg/g gels, 50 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.

SĀPJU ATVIEGLOŠANAI

Reklāmas devējs: UAB TRIMB
5 
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TOP PIEDĀVĀJUMI
IMŪNSISTĒMAS ATBALSTAM

Tabletes N30
no 20.99 €

Reklāmas devējs: SIA “Taula Rīga”

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Immunace
Immunace® ar ehināciju: vitamīni, antioksidanti, ehinācija, kas stiprina dabīgo organisma 
aizsargsistēmu. Immunace® Extra protection: papildināts ar D3 vitamīnu, selēnu, A 
vitamīnu, likopēnu, astaksantīnu.
Immunace® помогает сохранить общее состояние здоровья и жизненной силы,  
способствуют нормальной иммунной функции. Immunace® Extra - витамин D3, c 
селеном, витамином А, ликопином,  астаксантином.

MUSKUĻIEM UN NERVIEM

Tabletes N30
16.59 €

Reklāmas devējs: SIA Dendera Invest

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Magnija citrāts 1300 mg 
Magnijs ir minerālviela, kas nepieciešama 
veselīgu kaulu un zobu attīstībai, 
saglabāšanai, kā arī sirds muskuļa, smadzeņu 
un nervu sistēmas darbībai. Piemērots 
bērniem no 3 gadu vecuma. Nepārsniegt 
ieteicamo diennakts devu. 
Магний – это минеральное вещество, 
необходимое для развития и сохранения 
здоровья костей и зубов, и особенно для 
функционирования сердечных мышц, 
головного мозга и нервной системы. 
Подходит для детей от 3 лет. Не превышать 
рекомендуемую суточную дозу.

TONOMETRI UN INHALATORI

no 43.97 €

Microlife
Automātiski augšdelma asinsspiediena mērītāji. Microlife patentētā tehnoloģija - AFIB 
(priekškambaru fibrilācija) BPB6. Microlife izstrādāta tehnoloģija - MAM (Microlife vidējais 
režīms). Microlife PAD (pulsa aritmijas noteikšana) nosaka neregulārus sirdspukstus 
asinsspiediena mērīšanas laikā. Profesionāli kompresori - smidzinātāji “2in1” NEB PRO un 
NEB 200.
Автоматический тонометр с манжетой на предплечье. AFIB технология (выявление 
мерцательной аритмии) BPB6. MAM технология (автоматическое трёхкратное 
измерение). PAD технология (выявление аритмии). Профессиональный 
компрессорный небулайзер ”2in1” NEB PRO и NEB 200.

ACĪM

Kapsulas N30
no 17.17 €

Reklāmas devējs: SanoSwiss, UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

OCUTEIN 
OCUTEIN FORTE – sausām acīm ar 15 mg Luteīna un Omega-3. OCUTEIN RETIN – 
mikrocirkulācijai ar Luteīnu 20 mg un Ginkgo 45 mg. OCUTEIN BRILLANT – nogurušām 
acīm ar lielu 25 mg Luteīna devu.
OCUTEIN FORTE - для сухих глаз, с Лютеином 15 мг и Oмега-3. OCUTEIN RETIN - для 
микроциркуляции, с Лютеином 20 мг + Гинкго 45 мг. OCUTEIN BRILLANT - для усталых 
глаз, с высокой дозой Лютеина 25 мг.

DABĪGS OMEGA-3 AVOTS

Kapsulas N100
21.90 €

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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.

15.33 € 

-30%

13.27 € 

-20%

no 12.02 € 

-30%
līdz

no 14.69 € 

-35%
līdz

no 35.18 € 

-30%
līdz
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DEGUNAM

Quixx®
Quixx® hipertoniskais jūras ūdens - deguna aizlikuma 
mazināšanai. Quixx® izotoniskais jūras ūdens – deguna 
kopšanai ikdienā.
Quixx® гипертоническая морская вода - для уменьшения 
заложенности носа. Quixx® изотоническая морская вода 
- для ежедневного ухода за носом.

Quixx®
Quixx® extra
Quixx® soft
Quixx® baby
Quixx® acute
Quixx® daily
no 6.36 €

SŪKĀJAMĀS TABLETES KAKLAM 

Reklāmas devējs: SIA Silvanols

FarinGo’s 
Sūkājamās tabletes (uztura bagātinātājs) ar smiltsērkšķu 
eļļu, C vitamīnu un mentolu. Nesatur konservantus un 
mākslīgās krāsvielas. Veicina normālu imūnsistēmas 
darbību un atvieglo elpošanu. No 4 gadu vecuma. 
Sūkājamas ledenes uz kociņa (pārtika), veselīgs kārums 
bērniem, bez kaitīgām e-vielām.
Сосательные таблетки (пищевая добавка) с маслом 
облепихи, витамином С и ментолом. Не содержит 
консерванты и искусственные красители. Способствует 
нормальной функции иммуной системы и облегчает 
дыхание. С 4 лет. Биологически активная добавка. 
Леденцы на палочке (продукты) – полезное лакомство 
для детей, без вредных е-добавок.

Sūkājamās tabletes N18,
sūkājamas ledenes uz kociņa N5, N25
no 2.65 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

IMŪNSISTĒMAI

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart”

Imunosil® 
Virufix
Imunosil® Virufix ir 
unikāls vielu komplekss, 
kas veidots balstoties 
uz jaunākajiem 
zinātniskajiem 
sasniegumiem. Sastāvā 
esošais cinks, vitamīni 
C un D veicina normālu 
imūnsistēmas darbību.
Imunosil® Virufix - уникальный комплекс веществ, 
основанный на последних научных достижениях. Цинк, 
витамины C и D в нем обеспечивают нормальное 
функционирование иммунной системы.

JAUNUMS! 
Kapsulas N60 + N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

AIZLIKTAM DEGUNAM

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart” 

Sinurin
Sinurin® Spray un Sinurin® Isotonic ir dabīgs līdzeklis 
deguna aizlikuma mazināšanai. Sinurin® pilieni mitrina un 
aizsargā deguna gļotādu no izžūšanas, atvieglo elpošanu.
Sinurin® Spray и Sinurin® Isotonic являются 
естественными средствами от заложенности носа. Капли 
Sinurin® увлажняют и защищают слизистую оболочку 
носа от высыхания, облегчая дыхание.

Sprejs 30 ml, pilieni 10 ml, zīmulis 1 ml
no 2.65 €

SAAUKSTĒŠANĀS

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

ADDITIVA® 
Šķīdināmais pulveris ikdienā nepieciešamo C vitamīna, 
cinka un D3 vitamīna devu papildināšanai. Cinks (5mg) un 
D3 (5µg) vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību.
Растворимый порошок для пополнения необходимым 
для повседневного рациона витамином C, цинком 
и витамином D3. Витамин C, цинк и витамин D3 
способствуют нормальной работе иммунной системы.

Karstais smiltsērkšķis C vitamīns + 
cinks + D3, karstais ingvers + apelsīns + 
C vitamīns + cinks + D3, karstais citrons 
+ C vitamīns + cinks + D3 paciņas N10
8.45 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

SAAUKSTĒŠANĀS UN RINĪTS

Coryzalia 
Coryzalia apvalkotās tabletes saaukstēšanās un iesnu 
simptomātiskai ārstēšanai visai ģimenei. Lietošana: 2 
tabletes 4 reizes dienā, līdz 2 gadu vecumam konsultējoties 
ar ārstu. Homeopātiskās zāles.
Coryzalia для симптоматического лечение простуды и 
насморка для всей семьи.

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 SIA

Apvalkotās 
tabletes N40

5 
26

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

AIZLIKTAM DEGUNAM

Otrinazil 
XYLOMETAZOLINI 
HYDROCHLORIDUM, 
DEXPANTHENOLUM
Lieto pieaugušajiem 
un bērniem no 12 gadu 
vecuma. Devas: pa vienam 
izsmidzinājumam katrā 
nāsī līdz 3 reizēm dienā 
pēc nepieciešamības. 
Nepārsniegt 3 
izsmidzinājumus dienā 
katrā nāsī. 
Применение для взрослых и детей от 12 лет. Дозы: по 1 
впрыскиванию в каждый носовой ход до 3 раз в день по 
необходимости. Не превысить 3 впрыскиваний в день в 
каждый носовой ход. 

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
PM-LV-OTRI-20-00008/MAY

1 mg/50 mg/ml deguna 
aerosols, šķīdums 10 ml 

5 
69

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

IMUNITĀTEI UN VITALITĀTEI

Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

NEO β – IMMUNE 
C vitamīns veicina normālu 
imūnsistēmas darbību, 
šūnu aizsardzību pret 
oksidatīvo stresu, palīdz 
samazināt nogurumu un 
nespēku. Bērniem no 3 
līdz 11 gadu vecumam 5 
ml dienā, pusaudžiem 
no 12 gadu vecuma un 
pieaugušajiem 15 ml dienā.
Витамин С способствует нормальной работе иммунной 
системы, защите клеток от оксидативного стресса, 
помогает уменьшить усталость и апатию. Детям от 3 до 
11 лет 5 мл в день, подросткам с 12 лет и взрослым 15 
мл в день.

JAUNUMS! 
Šķidrums 120 ml
14.99 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

SAAUKSTĒŠANĀS UN IESNU LAIKĀ

Reklāmas devējs: SIA Silvanols

Rinogel
Rinogel spray ar dižegles, eikalipta un piparmētras 
ēteriskajām eļļām elpošanas atvieglošanai caur degunu. 
Rinogel drops deguna ādas kopšanai.
Rinogel spray aэрозоль с эфирными маслами пихты, 
эвкалипта и мяты для облегчения дыхания через нос. 
Rinogel drops капли для ухода за кожей носа.
Medicīnas ierīce

Izsmidzināms līdzeklis 20 ml,
gels ar pipeti 15 ml
no 4.22 €

SAAUKSTĒŠANĀS

no 3.38 € 

-20%

11.99 € 

-20%

no 2.12 € 

-20%

no 2.25 € 

-15%

no 5.41 € 

-15%

7.18 € 

-15%

26 
19
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ELPCEĻIEM

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart”

BronchoNorm
BronchoNorm sastāvā esošie ārstniecības augi labvēlīgi 
ietekmē elpošanas sistēmu, nomierina un mazina 
kairinājumu elpceļos.
BronchoNorm из лекарственных растений, благотворное 
влияние на дыхательную систему, успокаивает и 
снимает раздражение дыхательных путей.

Kapsulas N15

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PRET KLEPU

PROSPAN®
HEDERAE HELICIS FOLII 
EXTRACTUM SICCUM 
Pieaugot sūdzībām par 
hroniskiem bronhu  
iekaisumiem (hronisks 
bronhīts, bronhiāla astma), 
akūts elpošanas ceļu 
katars (iekaisums), kas 
noris ar produktīvu klepu 
(akūts bronhīts (ar vai bez 
obstrukcijām). Zāļu aprakstu un 
lietošanu skatīt www.zva.gov.lv.
Единственный стандартизированный и оригинальный 
сироп на основе листьев плюща, для которого 
произведены клинические исследования о 
безопасности и эффективности.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: A/S Sirowa Rīga

7 mg/ml sīrups 100 ml

7 
76

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET KLEPU

Ambroxol Jonax 30 mg
AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM
Ambroxol Jonax atvieglo krēpu izdalīšanos akūtu un 
hronisku bronho-pulmonāru slimību gadījumā. Lietošana 
no 12 gadu vecuma: 1 tablete 3 reizes dienā. 
Ambroxol Jonax облегчает выделение мокроты при 
острых и хронических бронхо-легочных заболеваниях. 
Применение с 12 лет: 1 таблетка 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: SIA Jonnex Farma

Tabletes N20

2 
79

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SIMPTOMĀTISKU KLEPU

Stodal
Stodal sīrups 
simptomātiskai klepus 
ārstēšanai visai ģimenei 
– gan lieliem, gan maziem. Lietošana: pieaugušajiem 15 ml 
3-5 reizes dienā, bērniem no 2 g.v. 5 ml 3-5 reizes dienā. 
Homeopātiskās zāles.
Stodal сироп для симптоматического лечения кашля для 
всей семьи - большых и маленьких.

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 SIA

Sīrups 200 ml

6 
99

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

VIEGLĀKAI ATKLEPOŠANAI

Flavamed® 
AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM
Duālas iedarbības līdzekļi klepus ārstēšanai - šķidrina 
krēpas un veicina krēpu izvadi. Lietošana: pieaugušie un 
bērni no 2 gadiem: sīkākai informācijai skatīt lietošanas 
instrukciju. 
Средства двойного действия от кашля - разжижают 
мокроту  и помогают выведению из легких.  Дозировка: 
взрослыe и дети от 2 лет: для более подробной 
информации см. инструкцию 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 „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”,
Bauskas iela 58a-605, Rīgā, LV-1004. Tālr. 67103210

Flavamed® 30 mg tabletes N20 2.99 €,
Flavamed® 30 mg/5 ml šķīdums iekšķīgai lietošanai 100 ml 
4.49 €, 
Flavamed® 60 mg 
putojošās tabletes 
N10 5.29 €,
Flavamed® bērniem 
15 mg/5 ml šķīdums 
iekšķīgai lietošanai 
100 ml  3.59 €

no
 2 

99

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PALĪDZĪBA IKVIENĀ SITUĀCIJĀ

Silicea ®
Silicea® Gels kuņģa zarnu traktam – caurejas, vemšanas, 
rota vīrusa gadījumā. Mazina simptomus un veicina kuņģa-
zarnu trakta traucētās darbības atjaunošanos. Tā kā gels 
papildus patogēniem saista arī gāzes, tas var mazināt arī 
traucējošo vēdera uzpūšanos. Piemērots bērniem! Silicea® 
lūpu herpes gels – efektīvs jebkurā lūpu herpes stadijā!
Silicea® Гель – для желудочно-кишечного тракта.
Silicea Gel ® гель – против герпеса.
Medicīnas ierīce.

Kuņģa gels 200 ml, N15,
lūpu herpes gels 5 g
no 10.42 €

SAAUKSTĒŠANĀS

ACC® Long. Mēs parūpēsimies par klepu, 
Tu – par visu pārējo.

479
EUR

1+1
6.79 € no 8.86 € 

-15%





MIEGAM UN MIERAM

Reklāmas devējs: SIA “Silvanols”

GoRelax 
GoRelax Day - dabīgs līdzeklis emocionālam balansam 
un smadzeņu darbības uzlabošanai. GoRelax Night - 
dabīgs līdzeklis veselīgam miegam un diennakts ritma 
saglabāšanai. 
GoRelax Day - природное средство для поддержания 
эмоционального баланса и для улучшения деятельности 
мозга. GoRelax Night - природное средство для 
здорового сна. 

Kapsulas N20
8.79 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

SENČU VESELĪBAS NOSLĒPUMS

Reklāmas devējs: SIA MedPro Nutraceuticals

Zemestauku sula
Sens, unikāls tautas līdzeklis, kuram piemīt organisma 
atjaunojoša iedarbība, tas stiprina organisma 
aizsargspējas. Zemestauku sula – Latvijas žeņšeņs!
Древнее, уникальное народное средство, обладающее 
восстанавливающим организм действием, усиливает 
защитные способности организма. Сок веселки  – 
Латвийский женьшень!

Sula 100 ml, 200 ml
no 14.99 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

IEKAISUŠAM KAKLAM

Reklāmas devējs: SIA Silvanols

Faringospray
100% dabīgi spreji pret kakla sāpēm. Satur smiltsērkšķu un 
kliņģerīšu eļļu. Pārklāj, dziedē un mitrina iekaisušo gļotādu, 
mazina sāpes un kairinājumu kaklā. Bērniem no 2 gadu 
vecuma un pieaugušajiem.
100% натуральные спреи против боли в горле. Содержат 
масло облепихи и календулы. Покрывают, исцеляют 
и увлажняют воспаленную слизистую оболочку, 
уменьшают боль и першение в горле. Детям с 2 лет и 
взрослым.
Medicīnas ierīce

Sprejs 20 ml
no 6.29 €

ELPCEĻIEM

Reklāmas devējs: SIA  Silvanols

GoRespiro
GoRespiro Kids - dabas vielu balzams elpceļiem ar melleņu 
sulu. Bērniem no 3 gadu vecuma. GoRespiro kapsulas - 
augu ekstraktus un augu izcelsmes vielas saturošs 
komplekss elpošanas sistēmai. No 12 gadu vecuma.  
GoRespiro Kids - бальзам для дыхательной системы 
с натуральным черничным соком. Для детей с 3 лет. 
GoRespiro капсулы - натуральный комплекс для 
дыхательной системы. Детям с 12 лет и взрослым. 

Balzams 100 ml, kapsulas N15, N30
no 5.69 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

RAŽOTS LATVIJĀ

– 7 –

NERVU SISTĒMAI

Māteres tinktūra 
RFF pilieni iekšķīgai 
lietošanai
LEONURI TINCTURA
Lieto vieglas nervu spriedzes 
mazināšanai, funkcionālu 
sirdsdarbības traucējumu 
gadījumā, nedaudz paaugstināta 
vai svārstīga asinsspiediena 
gadījumā. Lietošana: 30 - 50 pilieni 
līdz 4 reizēm dienā.
Применяется для облегчения 
легкой нервной напряженности, 
при функциональных сердечных 
расстройствах, немного 
повышенном или лабильном артериальном давлении. 
Употребление: 30 – 50 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 40 ml

2 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

ĀDAS KOPŠANAI, IMUNITĀTEI

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart” 

Larifan
Larifan Ungo - līdzeklis ādas un gļotādu kopšanai, kura 
sastāvā iekļauts patentēts dabiskas izcelsmes komponents 
dsRNS Larifan. Larifan Spray aktivē un mobilizē organisma 
dabīgās aizsargspējas.
Larifan Ungo - это продукт для ухода за кожей 
и слизистыми оболочками, который содержит 
запатентованный натуральный компонент дцРНК 
Larifan. Larifan Spray активирует и мобилизует 
естественные защитные силы организма.

Ziede Larifan UNGO 0.025,
aerosols LARIFAN SPRAY,
lūpu balzāms LARIFAN
no 7.25 €

no 4.84 € 

-15%

no 12.74 € 

-15%

no 5.35 € 

-15%

no 5.80 € 

-20%

7.03 € 

-20%
līdz
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PRET KAKLA SĀPĒM

TRACHISAN®
TYROTHRICINUM, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM, 
CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS
Īslaicīgai mutes dobuma un rīkles gļotādas iekaisuma 
mazināšanai. Bērniem no 6 gadu vecuma. Zāļu aprakstu un 
lietošanu skatīt www.zva.gov.lv.
Trachisan для лечения восполения горла и полости рта. 
Для детей с 6 лет. Описание и применение препарата 
можно найти на сайте www.zva.gov.lv.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: A/S Sirowa Rīga

Sūkājamās tabletes N20

6 
68

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

SVARA KONTROLEI

Orlistat Polpharma
ORLISTATUM
Orlistat Polpharma lieto, lai ārstētu aptaukošanos, 
vai palielināto ķermeņa masu. Deva - 1 kapsula pirms 
ēdienreizes. 
Orlistat Polpharma применяется для лечения ожирения 
или избыточного веса. Доза - 1 капсула  перед каждым 
приемом пищи.

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

60 mg 
cietās 
kapsulas 
N42

27 
09

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

ĀDAS BOJĀJUMIEM

Recreol® 
DEXPANTHENOLUM 
Recreol® lieto virspusēju ādas bojājumu: plīsumu, 
nobrāzumu, sasprēgājumu, nelielu apdegumu ārstēšanai. 
Uzziest plānā kārtiņā vienu, līdz vairākas reizes dienā.
Recreol® используют для лечения поверхностных 
повреждений кожи: небольших ожогов и трещин, ссадин 
и растрескиваний.  Наносят тонким слоем один или 
несколько 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 “Grindeks”

50 mg/g ziede 50 g,
50 mg/g krēms 50 g

5 
79

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

ĀDAS SAVAINOJUMU ĀRSTĒŠANAI

Bepanthen®
DEXPANTHENOLUM
Bepanthen® 50 mg/g ziede 30 g dziedē brūces un rūpējas 
par sausu ādu. Piemērota krūts dziedzeru kopšanai mātēm 
krūts barošanas laikā un zīdaiņu aprūpē. Bepanthen® 
50 mg/g krēms 30 g piemērots sausas, raupjas un 
sasprēgājušas ādas aprūpei. Dziedē nelielus apdegumus, 
kas radušies saules ietekmē un/vai sadzīves apstākļos.
Bepanthen® для исцеления небольшиx ран кожи. 
Использование: один или несколько раз в день по 
необходимости.

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.12.2019.1346

50 mg/g ziede 
30 g,
50 mg/g krēms 
30 g

5 
09

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

IMŪNITĀTEI UN ELPCEĻIEM

Reklāmas devējs: RPM Pharma

VOCAL
Islandes ķērpis, C vitamīns, cinks. Imūnsistēmas 
stiprināšanai. Elpceļu veselībai. Nomierinoša un patīkama 
iedarbība uz kaklu, rīkles galu un balss saitēm.
Исландский мох, витамин С, цинк. Для усиления 
иммунитета. Для здоровья дыхательных путей. Приятное 
успокаивающее воздействие на горло, носоглотку и 
голосовые связки.

JAUNUMS! 
Sūkājamās pastilas N6, N24, 
spray 20 ml
no 4.98 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

KAKLA SĀPĒM UN IEKAISUMAM

NOVA VERDE®
BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM
Lokālai mutes dobuma un rīkles iekaisuma simptomu 
(sāpju, apsarkuma, tūskas) novēršanai. Precīzas lietošanas 
devas skatīt instrukcijā.
Для локальной профилактики симптомов 
воспаленияротовой полости и горла (боли, 
покраснения, отека). Точную дозировка смотреть в 
инструкции.

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 Livorno Pharma

3 mg/ml aerosols 15 ml 8.29 €,
1,5 mg/ml aerosols 30 ml 7.66 €,
1,5 mg/ml šķīdums 240 ml  9.59 €

no
 7 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

MENOPAUZES LAIKĀ

Climofemin 6.5 mg
CIMICIFUGAE RHIZOMAE EXTRACTUM SICCUM
Klimaktērisko simptomu simptomātiskai ārstēšanai 
sievietēm pēc menopauzes: karstuma viļņi, svīšana, miega 
traucējumi, nervozitāte un garastāvokļa svārstības.
Для симптоматического лечения климактерических 
симптомов у женщин после менопаузы: приливов 
жара, потоотделения, нарушений сна, нервозности и 
колебаний настроения.

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

Tabletes N30

14 
26

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET ELPCEĻU INFEKCIJĀM

Tonsilgon N 
Vācijā ražotas augu 
izcelsmes zāles akūtu  
vai hronisku elpceļu 
infekciju un tonsilīta 
ārstēšanai. Lietošana no 
1 gada vecuma.
Немецкое лекарство 
растительного происхождения для лечения острых и 
хронических заболеваний верхних дыхательных путей 
и тонзиллита.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Bionorica SE Pārstāvniecība LV

Pilieni iekšķīgai 
lietošanai 50 ml

8 
36

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PROTĒŽU LĪMES

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

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.

5.89 €

no 4.23 € 

-15%

4.12 € 

-30%
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PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU

Diclac
DICLOFENACUM NATRICUM
Samazina sāpes jau pēc 1 stundas!* Liposomu-emulsijas 
gelu lieto pret sāpēm, iekaisumu un pietūkumu: mežģījumu, 
sasitumu, sastiepumu, reimatisko slimību, kā arī 
ekstremitāšu locītavu un mugurkaula apvidus deģeneratīvo 
slimību gadījumos. Lietošana: uzklāt sāpošajam apvidum 
3-4 reizes dienā.
Уменьшает боль через 1 час!* Липосома-эмульсионный 
гель применяется против боли, воспалений 
и отеков: при вывихах, ушибах, растяжениях 
связок, ревматических заболеваниях, а также при 
дегенеративных заболеваниях суставов конечностей и 
позвоночника. Применения: наносить на болезненную 
зону 3-4 раза в день.
* Diclac 1% gels, Zāļu apraksts saskaņots ZVA 01.10.2020.   

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. Latvia Filiāle,
K. Valdemāra 33-29, Rīga, B11909734157/2021/09

1% gels
50 g 4.96 €,
100 g 7.56 €

no
 4 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

Solpadeine PK
PARACETAMOLUM, COFFEINUM
Solpadeine PK sastāvā ir divas aktīvās 
vielas – paracetamols un kofeīns. Abu 
sastāvdaļu divējādā iedarbība ļauj ātri 
samazināt galvassāpes un migrēnu. 
Tās var mazināt arī muguras sāpes, 
muskuļu un locītavu sāpes, zobu 
sāpes, menstruāciju sāpes, neiralģiju, 
kakla sāpes un drudzi, un saaukstēšanās vai gripas izraisītas 
sāpes.
Solpadeine PK содержит два активных вещества – 
парацетамол и кофеин. Двойное действие обоих 
ингредиентов позволяет быстро уменьшить головную 
боль и мигрень. А также может облегчить боль в спине, 
мышцах и суставах, зубную боль, менструальную боль, 
невралгию, боль в горле и лихорадку, боль при простуде 
или гриппе.

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 Omega Pharma Baltics

500 mg/65 mg putojošās 
tabletes N16

4 
69

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

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 9.59 €,
11,6 mg/g gels
50 g  6.49 €

no
 6 

49

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SĀPĒM

Nurofen Forte EXPRESS
IBUPROFENUM
Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma. Nurofen 
Forte Express iedarbojas uz sāpju avotu jau 15 minūšu laikā. 
Mazina migrēnas tipa galvassāpes, zobu sāpes, menstruālās 
un muskuļu sāpes. Lietot pa 1 tabletei. Nepieciešamības 
gadījumā lietot vēl pa 1 tabletei ik pēc 4 stundām, bet ne 
vairāk par 3 tabletēm 24 stundu laikā. 
Целенаправленно снимает боль! Облегчает головные 
боли и мигрени, зубные боли, менструальные 
и мышечные боли. Применять 1 таблетку. При 
необходимости принимайте еще 1 таблетку каждые 4 
часа, но не более 3 таблеток в течение 24 часов.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser S.A. (Poland)

400 mg apvalkotās
tabletes N24

5 
79

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SĀPĒM

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.

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

400 mg apvalkotās tabletes N10

1 
99

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

SKRIMŠĻIEM UN KAULIEM

Reklāmas devējs: Pharma Nord SIA

Bioactive Glucosamine
Satur glikozamīna sulfātu 2KCl un hondroitīna sulfātu. 
Uzlabotā formula ar C vitamīnu, kas veicina normālai 
skrimšļu un kaulu darbībai nepieciešamā kolagēna 
veidošanos. 
Сульфат глюкозамина 2KCl и сульфат хондроитина, 
а также витамин С, способствующий образованию 
коллагена, который необходим для нормальной работы 
хрящей и костей.

Tabletes N80, N90, N150
no 17.89 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LOCĪTAVĀM UN PRET SĀPĒM

no 14.31 € 

-20%
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KAULIEM UN ZOBIEM

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

Olidetrim
D3 vitamīns veicina kaulu, zobu un muskuļu veselību. K2 
vitamīns veicina normālu asins sarecēšanu un kalcija 
nogādāšanu uz kaulaudiem. Omega-3 veicina normālu sirds 
darbību, smadzeņu darbību un redzi.
Витамин D3 помогает поддерживать здоровье костей 
и зубов. Витамин К2 поддерживает свертывание крови 
и способствует доставке кальция в костную ткань. 
Omega-3 поддерживает рабту сердца, мозга и зрения.

Omega 2000 D3 + K2 kapuslas N30,
D vitamīns 2000 IU kapsulas N60
no 9.74 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

D3 VITAMĪNS

Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

ultra® Vitamin D
ultra® Vitamin D 1000 SV, 2000 SV. D3 vitamīns svarīgs 
organisma vispārējās veselības, imunitātes un labsajūtas 
nodrošināšanai. Iepakojums 3 mēnešu kursam. Piemērots 
veģetāriešiem.
ultra® Vitamin D 1000SV, 2000 SV. Bитамин D3 важен 
для общего здоровья, иммунитета и благополучия 
организма. 3-х месячный курс. Подходит для 
вегетарианцев.

Tabletes N96
16.10 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

IMUNITĀTEI, ENERĢIJAI

Oriovit-D
Oriovit-D mazas citrusaugļu garšu tabletes ātri izšķīst mutē. 
Tabletes var sūkāt vai norīt. Oriovit-D košļājamās tabletes 
satur viegli absorbējamu D vitamīnu. Nesatur laktozi, soju 
želatīnu, glutēnu, raugu. 
Oriovit-D цитрусовый вкус быстро растворяются во 
рту. Таблетку можно сосать, жевать, глотать. Таблетки 
Oriovit-D содержат легко усваиваемый витамин D3. Не 
содержит лактозы, глютен, дрожжей, сои, желатина.

Košļājamās tabletes N100
10.37 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

TOPOŠAJĀM MĀMIŅĀM

Elevit® Pronatal 
apvalkotās 
tabletes
Elevit Pronatal – 12 vitamīni, 
3 minerālvielas un 4 
mikroelementi. Ar vitamīnu 
vai minerālvielu līdzsvara 
traucējumiem vai trūkumu 
diētā saistītu traucējumu 
profilaksei vai novēršanai 
grūtniecības un zīdīšanas 
laikā. Lietošana: 1 tablete 
dienā.
Elevit Pronatal - для профилактики или устранения 
нарушений, связанных с недостачей или дисбалансом 
витаминов и минеральных веществ во время 
беременности и лактации. Использование: 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: SIA Bayer L.LV.MKT.10.2019.1338

Apvalkotās tabletes N30

10 
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Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

ATBALSTS MĀTEI UN BĒRNAM

Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.06.2020.1378

Elevit® 
Breastfeeding 
Svarīgu vitamīnu, 
minerālvielu un DHS 
(dokozaheksaēnskābe – 
Omega-3 taukskābe) 
komplekss, kas palīdz 
nodrošināt mātes un bērna 
vajadzības krūts barošanas 
laikā. Lietošana: 1 kapsula 
dienā.
Комплекс важных 
витаминов, минеральных веществ и ДГК 
(докозагексаеновая кислота – Омега-3 жирная кислота), 
который помогает обеспечить потребности матери и 
ребенка во время кормления грудью. Использование: 1 
капсула в день.

Kapsulas N30
18.19 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS
SEJAS ĀDAS SKAISTUMAM

Reklāmas devējs: SIA Recesus

Jamieson
Jamieson Collagen sastāvā ir Verisol hidrolizēts kolagēns, 
kas samazina grumbas un sīkas krunciņas. Jamieson Wild 
Salmon & Fish Oils 1000 mg - zivju eļļa iegūta no savvaļas 
zivīm, molekulāri attīrīta.
Jamieson Collagen состоит из гидролизированного 
колагена, который уменьшает морщинки и обеспечивает 
эластичность кожи лица. Jamieson Wild Salmon - рыбий 
жир, добытый из диких рыб, молекулярно очищен.

Tabletes N60, 
kapsulas N90
no 20.99 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

8.81 € 

-15%

11.27 € 

-30%

no 8.28 € 

-15%

no 17.84 € 

-15%

15.46 € 

-15%
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21.69 € 

3.73 € 

VITAMĪNI VĪRIEŠIEM

Reklāmas devējs: SIA “Taula Rīga”

Wellman® sport
Wellman® sport vīriešu veselībai un vitalitātei. Ekspertu 
radīts vitamīnu un minerālvielu komplekss vīriešiem, 
kas trenējas, lai gūtu panākumus sportā, lai mazinātu 
nogurumu un sekmētu atjaunošanās procesus pēc 
slodzēm.
Wellman® sport для мужского здоровья и жизненной 
силы. Комплекс витаминов и минералов, созданный 
экспертами для мужчин, которые тренируются, чтобы 
добиться успеха в спорте, снизить утомляемость и 
ускорить процессы восстановления после тренировки.

Tabletes N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

20.55 € 

6.52 € 

19.53 € 

9.39 € 

VITAMĪNI SIEVIETĒM

Reklāmas devējs: SIA “Taula Rīga”

Wellwoman® original
Wellwoman® radīts mūsdienu sievietes veselības, 
vitalitātes un labsajūtas uzturēšanai. Enerģijai un 
imunitātei B6 un B12 vitamīni un dzelzs, mikroelementi un  
naktssveces eļļa.
Wellwoman® разработан для поддержания здоровья, 
жизненной силы и благополучия современных женщин. 
Для энергии и иммунитета витамины B6 и B12 и железо, 
микроэлементы и масло примулы вечерней. 

Kapsulas 
N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

20.55 € 22.99 € 

VITAMĪNI VĪRIEŠIEM

Reklāmas devējs: SIA “Taula Rīga”

Wellman® original
Wellman® original vīriešu veselībai un vitalitātei. Ekspertu 
radīts vitamīnu minerālvielu komplekss vīrieša organisma 
specifiskajām vajadzībām, arī lai papildinātu enerģijas 
resursus mūsdienu drudžainās dzīves apstākļos.
Wellman® original для мужского здоровья и жизненного 
тонуса. Комплекс витаминно-минеральных веществ, 
созданный специалистами для особых потребностей 
мужского организма, а также для восполнения 
энергетических ресурсов.

Tabletes N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

10.29 € 

VĪRIEŠU VESELĪBAI

Reklāmas devējs: SIA “Taula Rīga”

Wellman 50+
Wellman® 50+ īpašs sastāvs vīriešiem brieduma gados 
aktīvam dzīvesveidam, imūnitātei un vīrišķajai veselībai.
Wellman® 50+  специальный состав для мужчин в зрелом 
возрасте для активного образа жизни, иммунитета и 
мужского здоровья.

Tabletes N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

1+11+11+1

ELPCEĻIEM UN IMUNITĀTEI

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Faringonex pastilas
Pastilas satur propolisu un ārstniecības augu ekstraktus, 
kā arī antioksidantus – C vitamīnu un mārsilu. Lietošana: 
pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma un pieaugušajiem 1-2 
pastilas 3 reizes dienā.
Пастилки содержат прополис и экстракты 
лекарственных трав, а также антиоксиданты - витамин 
С и чабрец. Применение: подросткам старше 12 лет и 
взрослым по 1-2 пастилки 3 раза в день.

Pastilas N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

1+1 VIELMAIŅAI

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Figurex Plus
Labvēlīgi ietekmē gremošanu un organisma vielmaiņu, 
sekmē gāzu izvadīšanu, attīra organismu no kaitīgām 
vielām, veicina žults un urīna izvadīšanos, palīdz kontrolēt 
svaru.
Благотворно влияют на пищеварение, на обмен веществ  
в организме, способствуют выведению газов, очищают 
организм от вредных веществ, способствуют выделению 
желчи и мочи, помогают контролировать вес.

Tējas paciņas N24

1+1 NERVIEM UN MUSKUĻIEM

Atomic Mg B6® 
Atomic Mg B6® veicina normālu nervu sistēmas darbību un 
elektrolītu līdzsvaru.
Atomic Mg B6® нормализует работу нервной системы, 
а так же поддерживает гомеостаз электролитов в 
организме.

Kapsulas N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

1+1 PIEDĀVĀJUMI

1+1

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

1+1 NERVU SISTĒMAI UN MIEGAM

Reklāmas devējs: SIA BF-Esse LTD

STOP STRESS®
STOP STRESS® Night
STOP STRESS® sastāvs veicina normālu nervu sistēmas 
darbību, mazina nervozitāti un aizkaitināmību. Problēmas 
ar aizmigšanu? Bezmiegs? STOP STRESS® Night var palīdzēt 
atbrīvoties no bezmiega!
STOP STRESS® снимает раздражительность и 
нервозность, восстанавляет деятельность нервной 
системы! Трудности при засыпании, бессонница? Ночная 
формула STOP STRESS® Night избавит Вас от бессонных 
ночей!
* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā.

Kapsulas N30 + N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

1+1*1+1
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PRET NOGURUMU

Reklāmas devējs: SanoSwiss, UAB

BioChronoss
neuroREST – miega kvalitātei. Ar Sleep-NR un Rest-NR 
kompleksu. neuroOFFICE – fiziskajām un garīgajām 
darbaspējām. Ar NO-Stress un Brain-ON kompleksu.
neuroREST – для качества сна. С комплексами Sleep-NR 
и Rest-NR. neuroOFFICE – для физической и умственной 
работоспособности. С комплексами NO-Stress и Brain-ON.

neuroREST kapsulas N24, 
neuroOFFICE kapsulas N12
no 8.15 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

TONOMETRI

Omron
Asinsspiediena mērītāji OMRON no Japānas firmas 
OMRON. Intelektuālā vadības tehnoloģija „Intellisense” – 
ātrs un ērts mērījums. Klīniski pārbaudīts. Garantijas 
laiks – 5 gadi.
Измерители артериального давления от Японской 
компании OMRON. Интелектуальная технология 
управления “Intellisense” – быстрое и комфортное 
измерение. Клинически апробирован. Срок гарантии – 
5 лет.
Medicīnas prece.

no 55.45 €

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

MUSKUĻIEM UN SIRDIJ

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

K UN MG DEFICĪTA PROFILAKSEI

Panangin
KALII ASPARTAS/MAGNESII ASPARTAS
Satur K un Mg jonus. Stiprina sirds muskuļa funkciju un 
veicina kardiovaskulārās sistēmas veselīgu darbību. 
Lietošana: pa 1 tabletei 3 x dienā!
Усиливают функцию сердечной мышцы и способствуют 
здоровому функционированию сердечно-сосудистой 
системы. Применение: по 1 таблетки 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: Gedeon Richter Plc. 
pārstāvniecība Latvijā

Apvalkotās tabletes 316 mg/280 mg N30

9 
69

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

MAGNIJA DEFICĪTA MAZINĀŠANAI

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 7.66 €,
Premium apvalkotās tabletes N60 11.56 €,
šķīdums iekšķīgai lietošanai, ampulas N10 5.59 €

no
 5 

59

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET STRESU UN BEZMIEGU

Persen,
Persen Forte
VALERIANAE EXTRACTUM 
HYDROALCOHOLICUM SICCUM, 
MELISSAE FOLII EXTRACTUM 
SICCUM, MENTHAE PIPERITAE FOLII 
EXTRACTUM SICCUM
Persen lieto no 12 gadu vecuma 3-4 tabletes vieglas, 
pārejošas garīgas spriedzes, nemiera un uzbudināmības 
gadījumos 3 reizes dienā, 3-4 tabletes stundu pirms 
gulētiešanas īslaicīgu iemigšanas traucējumu gadījumā. 
Persen forte 2 kapsulas 2 x dienā, bezmiega gadījumā 2 
kapsulas 1 stundu pirms gulētiešanas.
Pастительное лекарственное средство, которое 
применяется при расстройствах сна и для снятия легкого 
нервного напряжения у пожилых, взрослых и подростков, 
старше 12 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: Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā. 
Ģertrūdes iela 10-10, Rīga, LV-1010, t. 67893939. ID 9462 

Tabletes N40 5.49 €,
kapsulas N20 6.49 €

no
 5 

49

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

SIRDIJ UN NERVU SISTĒMAI

SIRDIJ

Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

Cardioace 
Cardioace satur omega-3, ķiploku, vitamīnus, 
mikroelementus un antioksidantus īpaši sirds-asinsvadu 
veselībai. Cardioace Plus papildināts ar augu sterīniem, kas 
var veicināt labā holesterīna veidošanos.
Cardioace содержит омега-3, чеснок, витамины, 
микроэлементы и антиоксиданты, особенно для 
здоровья сердечно-сосудистой системы. Cardioace 
Plus содержит растительные стеролы, которые могут 
способствовать образованию хорошего холестерина.

Tabletes N30, kapsulas N60
no 22.89 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PRĀTAM

Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

Neurozan
Nodrošina smadzenes ar ikdienā nepieciešamajām 
uzturvielām optimālai smadzeņu darbībai. Neurozan uzlabo 
garīgās darbaspējas - atmiņu, koncentrēšanos, kā arī 
stiprina nervu sistēmu un noturību pret stresu.
Обеспечивает мозг питательными веществами для 
оптимального функционирования мозга. Нейрозан 
улучшает умственную работоспособность - память, 
концентрацию внимания, а также укрепляет нервную 
систему и устойчивость к стрессy.

Tabletes N30, tabletes N28 + kapsulas N28
no 26.25 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

no 47.13 € 

-15%

no 6.11 € 

-25%

no 16.02 € 

-35%
līdz

no 18.38 € 

-35%
līdz

1+1
10.19 € 

1+1
15.15 € 
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PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ

Omeprazole Olainfarm
OMEPRAZOLUM
Samazina kuņģa skābes daudzumu, mazinot dedzināšanas 
sajūtu un skābo garšu mutē. Lietot vienu 20 mg kapsulu 
dienā. Lai panāktu pašsajūtas uzlabošanos, kapsulas 
nepieciešams lietot 2–3 dienas pēc kārtas. 
Уменьшает количество кислоты в желудке, уменьшая 
жжение и кислый вкус во рту. Oдна капсула 20 mg в 
день. Для улучшения самочувствия, капсулы следует 
принимать в течение 2-3 дней подряд.

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

20 mg cietās
kapsulas N14

3 
06

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

IMUNITĀTEI UN LABSAJŪTAI

Reklāmas devējs: SIA pharm&med

LYLBIOTIC
Probiotiķis ar lielāko baktēriju skaitu - 28 miljardi 9 dažādu 
sugu baktērijas. Pienskābās, bifido- un Saccharomyces 
baktērijas, papildinātas ar prebiotiku inulīnu.
Побиотик с самым большим количеством бактерий - 28 
млрд бактерий 9 разных видов. Молочнокислые, бифидо 
и Saccharomyces бактерии, дополненные пребиотиком 
инулином.

Kapsulas N6, N14
no 7.87 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PROBIOTIKAS

Reklāmas devējs: AS Olainfarm

Jogurt
Augstākās kvalitātes mikrokapsulētas probiotikas visai 
ģimenei. Jogurt ACTIO kapsulas pieaugušajiem un bērniem 
no 6 gadiem. Jogurt Babydrops pilieni zīdaiņiem. Jogurt KID 
tabletes bērniem no 3 gadiem.
Высококачественные молочнокислые бактерии для 
всей семьи. Jogurt ACTIO капсулы взрослым и детям с 6 
лет. Jogurt KID таблетки для детей старше 3 лет. Jogurt 
BABYdrops kапли для детей с рождения.

ACTIO kapsulas N15, N30, BABY drops 
pilieni 10 ml, Jogurt KID pilieni 10 ml
no 8.13 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PIENSKĀBĀS BAKTĒRIJAS

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Compliflora 
Family – diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības 
traucējumiem, kas paredzēta diētiskai lietošanai pie 
tādiem veselības traucējumiem kā caureja, pēc antibiotiku 
lietošanas izjaukta zarnu mikroflora. 1 x dienā! Femina – 
sievietēm atlasīti 4 pienskābo baktēriju celmi. Baby pilieni 
5 ml.
Family – при проблемах со здоровьем (диарея, снижение 
иммунитета, нарушение кишечной микрофлоры). 
Femina – пищевая добавка. Для женщин. Baby капли 5 мл.

Pielieni 5 ml, kapsulas N10
no 10.65 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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 
49

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SĀPĒM VĒDERĀ

BUSCOPAN® 
HYOSCINI BUTYLBROMIDUM
Gremošanas un uroģenitālā trakta spazmas, žultsceļu 
spazmas un diskinēzija. Lietošana: pieaugušajiem un 
bērniem no 6 g.v.: pa 1-2 tabletēm 3-5 reizes dienā.
Cпазмы желудочно-кишечного и урогенитального 
тракта, спазмы и дискинезия желчевыводящих путей. 
Применение: взрослые и дети от 6 лет: 1-2 таблетки 3-5 
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: Ipsen Pharma. BUS-LV-000015 
Sagatavots: 09.2020

10 mg apvalkotās tabletes N20

5 
49

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

AIZCIETĒJUMA NOVĒRŠANAI

Duphalac
LACTULOSUM
Novērš aizcietējumu. Normalizē 
dabīgo zarnu mikrofloru. Piemērots 
arī grūtniecēm un zīdaiņiem. Ar 
neitrālu vai plūmju garšu. Precīzas 
lietošanas devas skatīt instrukcijā.
Устраняет запор. Нормализует 
естественную микрофлору 
кишечника. Подходит и для 
беременных и младенцев. Вкус 
нейтральный или сливовый. 
Точную дозировка смотреть в 
инструкции.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: Mylan Healthcare SIA. Tālr.: 67605580. 
ID: MYL-LV-20-148

667 mg/ml šķīdums iekšķīgai 
lietošanai 500 ml, 1000 ml

no
 9 

49

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

GREMOŠANAS SISTĒMAI

PRET VĒDERA UZPŪŠANOS

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

Simetigast FORTE
Puncīšiem pret gāzītēm! Atvieglo zīdaiņiem un pieaugušiem 
kolikas, vēdera uzpūšanos, diskomfortu, kas saistīts ar gāzu 
uzkrāšanos. Zīdaiņiem tikai 3 pilieni 6 x dienā! Pieaugušiem 
1 kapsula 2 x dienā.
Животикам от газиков! Облегчает малышам и взрослым 
вздутие живота, колики, чувство перенаполнения. 
Малышам только 3 капли 6 x день. Взрослым одна 
капсула два раза в день.

240 mg mīkstās kapsulas N10, N60, 
Baby pilieni ar aveņu garšu 30 ml
no 2.28 €

no 6.91 € 

-15%

no 1.94 € 

-15%

no 9.05 € 

-15%

no 5.90 € 

-25% PROBIOTIKAS ĢIMENEI

Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia filiāle,
K.Valdemāra iela 33-29, Rīga. BS2009164320/2022/08

Linex® 
Linex® complex ir laktobaktērijas papildinātas ar B1, B2, 
B6 vitamīniem un Zn – enerģijai un normālai imūnsistēmas 
darbībai. Linex® BABY pilieni un  Linex® KIDS pulveris 
suspensijai ir dzīvas liofilizētas bifidobaktērijas zīdaiņiem 
un bērniem.
Linex® complex это лaктoбактерии c дополнением 
витаминов B1, B2, B6 и Zn – для энергии и нормальной 
работы иммунной системы. Linex® BABY и Linex® KIDS 
живые лиофилизированные бифидобактерии для 
новорожденныx и детей. 

Kapsulas N14, pulveris suspensijai 
1,5 g N10, pilieni 8 ml
no 9.99 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

no 6.99 € 

-30%



KAS IR KAS?
Cukura diabēts – hroniska slimība, kas rodas, 
ja aizkuņģa dziedzeris neproducē pietiekami 
daudz insulīna vai arī organisms nespēj 
efektīvi izmantot insulīnu, ko tas producē.
Insulīns – hormons, kas regulē cukura līmeni 
asinīs.
Hiperglikēmija – paaugstināts cukura līmenis 
asinīs, kas nekontrolēta diabēta gadījumā un 
laika gaitā izraisa dažādus organisma sistēmu 
bojājumus.

TRĪS DAŽĀDI
Pirmā tipa cukura diabētam raksturīga 
samazināta insulīna producēšana aizkuņģa 
dziedzerī, tādēļ tas pastāvīgi jānodrošina 
organismam kā medikaments. Pirmā tipa 
diabēta rašanās cēlonis nav zināms, un 
ar pašlaik pieejamām zināšanām to nav 
iespējams novērst. Slimības simptomi 
ir pastiprināta šķidruma izvadīšanās no 
organisma jeb poliūrija, slāpes, pastāvīgs 
izsalkums, svara zudums, redzes izmaiņas un 
nogurums.
Otrā tipa cukura diabēts rodas, jo organisms 
nespēj pietiekami efektīvi izmantot saražoto 
insulīnu. Lielākā daļa visu diabēta slimnieku 
slimo tieši ar otrā tipa cukura diabētu, 
kas lielākoties ir liekā svara un neaktīva 
dzīvesveida rezultāts. Simptomi ir līdzīgi 
kā pirmā tipa cukura diabēta gadījumā, 
bet bieži vien mazāk izteikti, tāpēc var 
gadīties, ka diagnoze tiek noteikta vairākus 
gadus pēc saslimšanas, kad jau radušās 
komplikācijas. Pārsvarā šis diabēta veids ir 
tikai pieaugušajiem, bet pēdējā laikā ar to 

slimo arī bērni. 
Papildus šiem veidiem izšķir gestācijas cukura 
diabētu, kas ir cukura līmeņa paaugstināšanas 
asinīs virs normas grūtniecības laikā, bet 
nesasniedz cukura diabēta rādītājus. Sievietes 
ar gestācijas diabētu ir pakļautas lielākam 
komplikāciju riskam grūtniecības laikā un 
arī dzemdībās. Šajā gadījumā gan topošajai 
mātei, gan bērnam ir paaugstināts risks 
saslimt ar otrā tipa cukura diabētu nākotnē. 

KĀPĒC DIABĒTS IR BĪSTAMS?
Pieaugušajiem ar cukura diabētu ir divas līdz 
trīs reizes augstāks infarkta un insulta risks. 
Šiem slimniekiem ir traucēta asinsrite kājās – 
lielo un mazo asinsvadu bojājumi, kā arī 
perifēra neiropātija jeb nervu galu bojājumi, 
kā dēļ ir lielāka iespējamība veidoties 
nedzīstošām brūcēm, kas pārvēršas čūlās 
un tā sauktajās diabētiskajās pēdās. Cukura 
diabēts ir arī viens no galvenajiem nieru 
mazspējas cēloņiem. 

KĀ IZVAIRĪTIES NO SASLIMŠANAS
Ir pierādīts: lai pasargātu sevi no saslimšanas 
ar otrā tipa cukura diabētu vai mazinātu tā 
izraisītās veselības problēmas, pietiek ar 
veselīga dzīvesveida principu ievērošanu. 
Tāpēc seko līdzi savam ķermeņa masas 
indeksam un uzturi veselīgu svaru, esi fiziski 
aktīvs – regulāri nodrošini sev 30 minūšu 
ilgu vidējas intensitātes slodzi, ēd veselīgu 
uzturu, izvairoties no cukura un treknu ēdienu 
uzņemšanas. Un nesmēķē, jo smēķēšana 
veicina cukura diabēta un kardiovaskulāro 
slimību attīstību.

KĀ DIAGNOSTICĒ UN ĀRSTĒ 
Cukura diabētu var diagnosticēt, veicot 
asinsanalīzi, lai pārbaudītu cukura līmeni 
asinīs.
Diabēta ārstēšana ietver diētu un fizisko 
aktivitāti kombinācijā ar cukura līmeņa 
pazemināšanu asinīs un citu riska faktoru 
novēršanu, kas bojā asinsvadus. Ļoti svarīga 
ir smēķēšanas atmešana, lai izvairītos no 
komplikācijām.
Pirmā tipa cukura diabēta slimniekiem 
nepieciešams injicēt insulīnu, otrā tipa cukura 
diabēta slimniekiem var piemērot ārstēšanu 
ar tabletēm un/vai insulīna injekcijām. 
Regulāri jākontrolē cukura līmenis asinīs 
un jāpievērš pastiprināta uzmanība kāju 
kopšanai. 
Papildus jāveic arī tīklenes izmeklējumi, lai 
uzraudzītu iespējamu retinopātijas attīstību 
un laikus ārstētu to. Jāveic arī holesterīna 
līmeņa kontrole un jāseko līdzi nieru 
rādītājiem, lai laikus diagnosticētu ar cukura 
diabētu saistītu nieru mazspēju un sāktu 
ārstēšanu. 

SKAITĻI UN FAKTI 
• Pasaulē diabēta pacientu skaits ir pieaudzis 
no 108 miljoniem 1980.gadā līdz 422 
miljoniem 2014.gadā.

• Diabēta izplatība vairāk ir pieaugusi valstīs 
ar vidēju un zemu ienākumu līmeni.

• Diabēts ir tādu veselības problēmu kā 
aklums, nieru mazspēja, infarkts, insults un 
apakšstilba amputācija galvenais cēlonis.  

• 2015. gadā 1,6 miljoni nāves gadījumu 
pasaulē bija tieši diabēta izraisīti. 

• Pasaules Veselības organizācija prognozē, ka 
2030. gadā diabēts būs septītais izplatītākais 
nāves cēlonis pasaulē.

Par šo slimību runā un raksta tik bieži, ka tev var šķist – kurš gan to nezina? Taču saslimstība 
ar cukura diabētu nemazinās, tāpēc izlasi uzmanīgi! Un, ja nepieciešams, rīkojies!

Izmantota žurnāla Veselības Noslēpumi publikācija.

VIENKĀRŠI SOĻI OTRĀ TIPA
CUKURA DIABĒTA PROFILAKSEI 
Uzturi veselīgu ķermeņa svaru

Samazini uzturā produktus ar augstu 
cukura saturu 

Izvēlies pareizos taukus, piemēram, 
omega-3 taukskābes

Esi fiziski aktīvs

Vēlreiz par cukura diabētu
Vadims Brižaņs, Mēness aptieka farmaceits 

– 14 –
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KĀJU KOPŠANAI

Reklāmas devējs: SIA Elvim

Allpresan® 
Diabetic 
Intensive
Kopj un stiprina 
ādas aizsargbarjeru, 
samazina ādas zvīņas 
un ragveida ādas 
slāņa sabiezējums, 
neietekmējot ādas 
dabiskās funkcijas. 
Sastāvā: Urea 10%,  
Panthenols, Pentavitin®, 
Subrabs (0,1 %).
Ухаживает за кожей и укрепляет ее защитный барьер, 
мягкое действие крем-пены снижает поверхностное 
шелушение и утолщения рогового слоя кожи. СОДЕРЖИТ: 
10% Urea, Panthenol, Pentavitin®, Серебро (0,1).

Putas-krēms diabēta 
pacientiem 125 ml
no 15.19 €

DIABĒTA PACIENTIEM

Reklāmas devējs: SIA “Taula Rīga”

Diabetone®
Diabetone® Plus ir rūpīgi atlasīti vitamīni, minerālvielas 
ar hromu normāla glikozes līmeņa uzturēšanai un cinku 
ogļhidrātu vielumaiņas normalizēšanai.
Diabetone® Plus содержит тщательно отобранные 
витамины, минералы, хром для поддержания 
нормального уровня глюкозы и цинк для нормализации 
углеводного обмена.

Tabletes N30
28.32 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

DIABĒTA PACIENTIEM

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Doppelherz® 
aktiv Vitamīni 
cilvēkiem ar 
diabētu
Īpaši radīts cilvēkiem, kas 
ievēro diabēta diētu. 
Īpaša kombinācija, 
kurā ietilpst magnijs un 
mikroelementi - cinks, 
hroms, selēns, B grupas, E un C vitamīni. Minerālvielām 
magnijam, cinkam un hromam ir svarīga loma cukura 
līmeņa asinīs līdzsvarošanā.
Витамины для пациентов с сахарным диабетом! 
Специально созданы для людей, соблюдающих 
диабетическую диету. 

Tabletes N30
9.79 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ASINS MIKROCIRKULĀCIJAI

Reklāmas devējs: Unimed Pharma spol.sr.o.

ProVens 
Uzlabo asins cirkulāciju, aizsargā asinsvadu sieniņas. 
Antioksidanta īpašības. Samazina diabētiskās retinopātijas 
un acs deģeneratīvos procesus. Uzlabo cukura 
metabolismu. Piemīt pretiekaisuma efekts.
Улучшает кровообращение и защищает стенки 
кровеносных сосудов. Своиства антиоксидантa. Cнижает  
прогрес диабетической ретинопатии. Улучшает 
метаболизм сахара. Cнижает дегенеративные процессы 
в глазaх.

Tabletes N30
13.19 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

DIABĒTA PACIENTIEM

PĒDU KOPŠANAI

Reklāmas devējs: BEIERSDORF AG

Eucerin UreaRepair 
PLUS 10% urea
Nekavējoties nomierina pēdu 
ādu un nodrošina 48 stundu 
aizsardzību pret sausas un īpaši 
sausas ādas simptomiem un 
savilktas ādas sajūtu. 
Интенсивно восстанавливающий крем UreaRepair PLUS с 
10% мочевиной обеспечивает чрезвычайно сухой коже 
необходимый ей уход.

Krēms pēdām ar 10% urea
11.49 €

9.19 € 

-20% GLIKOZES LĪMEŅA MĒRĪŠANAI

Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

ACCU-CHEK Active
ACCU-CHEK Active teststrēmeles ir domātas glikozes līmeņa 
mērīšanai asinīs.
Тестполоски ACCU-CHEK Active предназначены для 
измерения уровня глюкозы в крови.
Medicīnas ierīce
*Neattiecas uz valsts kompensējamo medicīnas ierīču 
sarakstā iekļautām precēm.

Teststrēmeles N50
14.78 €

no 12.91 € 

-25%
līdz

18.41 € 

-35%

7.83 € 

-20%

9.89 € 

-25%

14 
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+ IZDEVĪGUMS
 – Pastāvīga atlaide līdz 20% 

diabēta terapijā biežāk lietotajiem 
līdzekļiem un precēm

 – Akcijas preces, atbilstoši 
mēneša piedāvājumam Mēness 
aptiekās

 – Īpašā cena 4,90 € (parasti 8.35€) 
D vitamīna pietiekamības 
noteikšanai organismā + ains 
noņemšanai, materiāla apstrādei 
Centrālajā Laboratorijā

+ PROFESIONĀLA 
FARMACEITA 
KONSULTĀCIJA

 – par glikometru 
lietošanu

 – par papildus 
līdzekļu diabēta 
terapijā izvēli

 – par dažādu 
medikamentu 
savietojamību un 
pareizu lietošanu

+ PIERAKSTS
 Iespēja saņemt 

Mēness aptiekas 
farmaceitiem 
pieejamo 
informāciju par 
brīvām pieraksta 
vietām uz valsts 
apmaksātiem vai 
maksas medicīnas 
pakalpojumiem 
Veselības centru 
apvienībā

Padziļināta farmaceitiskā aprūpe 
hronisko pacientu vajadzībām veselības 
aprūpes programmā DIABĒTS Veselība+

Veselība+ programmas ietvaros Mēness aptiekas farmaceitu profesionālo 
zināšanu pilnveidošanā tiek iesaistīti hroniskos pacientus ārstējošie 
ārsti-speciālisti un ģimenes ārsti, tādejādi veicinot ārsta un farmaceita 
profesionālo sadarbību pacienta interesēs.
Veselība+ karti bez maksas var saņemt visās Mēness aptiekās, noformējot 
atbilstošu pieteikuma formu.

– 16 –
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ACĪM

Reklāmas devējs: SIA DM Premium

Premium 
Premium īpašā formula ar luteīnu, alfa lipoiskābi, rutīnu, 
cinku, selēnu nodrošinās ar nepieciešamām vielām 
normālai redzei. Pozitīvi ietekmēs arī sasprindzinātas un 
nogurušas acis.
Особая формула Premium с лютеином, α-липоевой 
кислотой, рутином, цинком и селеном обеспечит  
необходимыми веществами для нормального зрения. 
Положительно влияет на раздраженные и усталые 
глаза.

Kapsulas N30
9.99 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

REDZES SPĒJAS SAGLABĀŠANA

Pro-Visio Forte
Satur 10 mg luteīna, augu valsts antioksidantus, kas veicina 
redzes spēju krēslā un adaptāciju tumsā. Veicina asinsvadu 
caurlaidības samazinājumu, novēršot kapilāru asiņošanu 
cukura diabēta pacientiem.
10 мг лутэина и рaстительные антиоксиданты 
способствуют зрению в сумерках и адаптации 
ночью. Улучшаeт капилярную циркуляцию и снижаeт 
пропускаемость сосудов у пациентов с сахарным 
диабетом.

Tabletes N30 + N10
13.49 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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
21.19 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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® является 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.

Mitrinoši acu pilieni 10 ml
no 12.55 €

CUKURA LĪMEŅA KONTROLEI

Reklāmas devējs: SIA VitaCare International

GlucosCare
Sastāvā esošā gimnēma: Palīdz uzturēt normālu cukura 
līmeni asinīs un ogļhidrātu vielmaiņas līdzsvaru. Mazina 
vēlmi pēc saldumiem. Lietot 2-3 reizes dienā.
В составе гимнема: помогает уменьшить апетит и 
желание употреблять сладости, помогает поддержать  
нормальный уровень сахара в крови. Употреблять 2-3 
раза в день.

Individuāli tējas maisiņi 
2,5 g N24 + N10 

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

SALDINĀTĀJS

Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

CANDEREL
CANDEREL un CANDEREL with Stevia saldinātāji. Garšīga 
alternatīva cukuram bez kalorijām. Piemērots diabēta 
pacientiem un cilvēkiem, kuri rūpējas par savu svaru. 
Pieejami tablešu un pulvera veidā.
Bкусная альтернатива сахару и почти не содержит 
калорий. Подходит для больных сахарным диабетом 
и людей, которые заботятся о своём весе. CANDEREL 
доступен в таблетках и порошке.

Tabletes, pulveris
no 3.02 €

DIABĒTA PACIENTIEM

+

13 
11

Saņem VESELĪBA+ karti Mēness aptiekā bez maksas un jautā labāku produktu cenu farmaceitam!

Lētāk ar VESELĪBA+ karti
Iespēja VESELĪBA+ īpašniekiem DIABĒTA terapijā biežāk lietotos līdzekļus pirkt lētāk!

9.96 € 
12.45 € 

-20%

5.18 € 

-25%

9.11 € 

-20%
12.26 € 

6.90 € 11.39 € 

15.32 € 

-20%

no 10.67 € 

-15%

no 2.42 € 

-20%

7.99 € 

-20%

16.95 € 

-20%

10.12 € 

-25%



Palielināta prostata jeb labdabīga prostatas 
hiperplāzija piemeklē vairumu vīriešu vecumā ap 
60 gadiem. Prostata atrodas zem urīnpūšļa un ražo 
šķidrumu, ko sauc par spermu. Netieši, vaicājot 
aptiekā pēc kāda līdzekļa simptomu atvieglošanai, 
par to taujā daudzi seniori un ne tikai – problēmas 
ir arī jaunākiem vīriešiem. Tiesa, palielinoties 
prostatai, var neizjust traucējošus simptomus. 
Šis dziedzeris aug gandrīz visu mūžu, vispirms – 
pubertātes vecumā, tad aktīvāk no 25 gadu 
vecuma. Parasti simptomi neparādās līdz 40 gadu 
vecumam, taču līdz 85 gadu vecumam simptomi ir 
līdz 90% vīriešu. 

KĀDĒĻ PROSTATA PALIELINĀS?
Iemesli, kādēļ prostata mēdz palielināties, īsti 
nav zināmi, taču tiek uzskatīts, ka to var ietekmēt 
dažādi hormoni, piemēram, testosterons, 
dihidrotestosterons un estrogēns. Prostata ir 
dziedzeris, kas atkarīgs no vīrišķā dzimumhormona 
testosterona (95 procenti no visa tā apjoma 
veidojas sēkliniekos), kā arī no sievišķā hormona 
estrogēna, kas nelielā daudzumā veidojas 
sēkliniekos un taukaudos kā rezultāts testosterona 
metabolismam.
Tāpat nav precīzi zināmi iemesli, kādēļ dažiem 
vīriešiem simptomi parādās, bet dažiem – ne, taču 
ne vazektomija, ne dzimumdzīve nepaaugstina vai 
nesamazina labdabīgās prostatas hiperplāzijas 
risku.

IR SVARĪGI PAMANĪT SIMPTOMUS!
• Bieža urinēšana
Visvairāk izplatītais simptoms, kas liecina par 
palielinātu prostatu, ir nepieciešamība bieži urinēt. 
Sevišķi izteikti tas var izpausties naktīs. Tas notiek, 
kad pieaugošā prostata nospiež urīnizvadkanālu. 
Parādās urinēšanas traucējumi, strūkla samazinās, 
un tā nav laba zīme. Pat tad, ja tajā ir tikai nedaudz 
urīna, rodas vajadzība tualeti apmeklēt arvien 
biežāk.
• Apgrūtināta urinēšana
Palielināta prostata var veicināt lēnāku urinēšanas 
procesa sākšanos – nepieciešams ilgāks laiks, lai 
sāktos plūsma, turklāt tā būs krietni vājāka nekā 
senāk. Kad urinēšana pabeigta, piles var arvien 
vēl ritēt, un sajūta, ka urīnpūslis nav iztukšojies, 
neatkāpjas. Šādi simptomi rodas tāpēc, ka 
spiediens uz urīnizvadkanālu padara to šaurāku, 
tādu kā saspringtāku, un urīnpūslim ir jāstrādā 
cītīgāk, lai šķidrumu izvadītu.
• Nespēja urinēt
Tā rodas urīnpūšļa infekcijas gadījumā vai arī tad, 
ja progresējoša labdabīga prostatas hiperplāzija 
pilnībā nobloķē urīnizvadkanālu. Urīnpūšļa 
muskuļi laika gaitā var kļūt vāji, un tas apgrūtina 
urīna izspiešanu no organisma. Traucēta urinēšana 
vai nespēja urinēt izraisa nieru bojājumu, tādēļ 
jau pie pirmajiem simptomiem obligāti jāapmeklē 
ārsts.

UN JA NU TAS IR VĒZIS?
Palielinātās prostatas simptomi var būt līdzīgi arī 
audzēja (vai infekcijas) gadījumā. Tieši šī iemesla 
dēļ ir svarīgi laikus apmeklēt speciālistu, turklāt 
nav izslēgts, ka var vienlaikus apstiprināties, 

piemēram, divas diagnozes. “Ja vīrietis aptiekā 
jautā kādu līdzekli pret minētajiem simptomiem, 
visticamāk, ieteikšu noteikti apmeklēt urologu,” 
saka Vadims Brižaņs.

PALIELINĀTAS PROSTATAS DIAGNOSTIKA
Lai novērtētu apakšējo urīnceļu simptomu 
smaguma pakāpi, izmanto Starptautisko Prostatas 
Simptomu Skalu (IPSS – International Prostate 
Symptoms Score). IPSS ir 8 sadaļu anketa, kas 
sastāv no septiņiem simptomu jautājumiem 
un viena dzīves kvalitātes jautājuma. Katram 
jautājumam tiek piešķirts rezultāts, un to 
kopsavilkums norāda uz patoloģijas smaguma 
pakāpi. “Papildus tam atbilde uz jautājumu par 
dzīves kvalitāti informē ārstu, cik apgrūtinošas ir 
pacienta sūdzības un kādā mērā tās traucē darba, 
ģimenes un sociālajai dzīvei. Punktu skaits no 0 līdz 
7 var liecināt par viegliem simptomiem, no 8 līdz 19 – 
par vidēji smagiem, bet no 20 līdz 35 – par smagiem 
simptomiem. Iegūtais rezultāts ir aptuvens. Ārstam 
vajadzētu lūgt izskaidrot rezultātu un lēmumu par 
ārstēšanu,” teic farmaceits.
Apmeklējot speciālistu, iespējams, būs jāveic šādi 
testi:
• digitāls taisnās zarnas izmeklējums, lai 

pārbaudītu prostatas palielināšanos vai 
izmaiņas;

• laboratorijas urīna un asiņu testi (prostatas 
specifiskā antigēna (PSA) tests ir asinsanalīze, 
kurā nosaka olbaltumu, ko izstrādā 
priekšdziedzeris);

• ultrasonogrāfija un prostatas biopsija (ja ir 
aizdomas par vēzi);

• urīna plūsmas pētījums, lai noteiktu urīna 
plūsmas stiprumu;

• cistoskopija (tieva caurule, kas ievadīta caur 
dzimumlocekli, ļauj ārstam apskatīt un novērtēt 
urīnizvadkanālu un urīnpūsli).

NOVĒROŠANA UN ĀRSTĒŠANA
Ja simptomi nav izteikti un palielinātā prostata 
nepasliktina dzīves kvalitāti, iespējams, ārstēšana 
nebūs nepieciešama. Taču, ja ir grūtības urinēt, 
rodas infekcijas, nieru bojājumi vai urīna 
noplūdes, ārsts nozīmēs medikamentus. Var būt 
nepieciešama arī operācija. Ārstēšanas taktika ir 
dažāda. Ja simptomi ir vieglā formā, dažkārt pietiek 
ar novērošanu un veselības stāvokļa uzraudzīšanu. 
Tas nozīmē, ka ārstu var nākties apmeklēt regulāri. 
Ja simptomi nepastiprinās, var pietikt ar pāris reižu 
profilaktiskajām apskatēm gadā, lai izvērtētu, vai 
radušās nevēlamas izmaiņas. 

DZĪVESVEIDA MAIŅA
• Samazināt vai izslēgt alkohola un kofeīna 

lietošanu.
• Dzert šķidrumu maziem malkiem visu dienu, 

nevis lielā daudzumā uzreiz.
• Atteikties no šķidruma lietošanas pirms 

gulētiešanas.
• Izvairīties no dekongestantiem un antihistamīna 

līdzekļiem.
• Apmeklēt tualeti laikus.
• Praktizēt divkāršo iztukšošanos – iztukšot 

urīnpūsli, uzgaidīt un tad mēģināt vēlreiz.

• Censties atvēlēt laiku mierīgai atpūtai, jo stress 
var izraisīt vēlmi urinēt.

• Regulāri vingrot.

MEDIKAMENTI URINĒŠANAI
Lai mazinātu simptomus, kas apgrūtina ikdienas 
dzīvi, ārsts var nozīmēt medikamentus urīna 
plūsmai. Alfa blokatori, kas dažreiz tiek nozīmēti 
paaugstinātam asinsspiedienam, palīdz atslābināt 
muskuļus prostatas dziedzeros un urīnpūslī un 
palīdz urīnam brīvāk izplūst.

MEDIKAMENTI LĒNĀKAI PROSTATAS AUGŠANAI
Zāļu grupa, kas pazīstama kā 5-alfa reduktāzes 
inhibitori, dažiem vīriešiem palīdz apturēt prostatas 
augšanu vai pat samazināt to. Šie medikamenti 
pazemina prostatas palielināšanos, jo samazina 
hormona, kas iesaistīts priekšdziedzera augšanā, 
ražošanu. Taču medikamentiem var būt nevēlamas 
blaknes – samazināta dzimumtieksme un erektilā 
disfunkcija. Turklāt, lai sajustu zāļu iedarbību, 
jāpaiet vismaz sešiem mēnešiem.

ZĀĻU KOMBINĀCIJAS
Dažkārt nevēlamos simptomus mazina 
medikamentu savienojumi. Apvienojot zāles, 
kas atslābina urīnpūšļa muskuļus, ar zālēm, 
kas palēnina prostatas augšanu, var būt labāks 
rezultāts nekā no abām zālēm atsevišķi. Zāles, 
ko lieto hiperaktīva urīnpūšļa ārstēšanai, mēdz 
pievienot standarta palielinātās prostatas 
medikamentiem.

MAZINVAZĪVAS PROCEDŪRAS
Gadījumos, ja ar medikamentu palīdzību rezultāts 
neuzlabojas, var tikt veiktas citas procedūras, 
kas likvidē liekos audus no prostatas, atvieglojot 
urīnizvadkanāla aizsprostojumu. Ambulatorās 
procedūras ir mazāk invazīvas nekā operācija. 
Turklāt tās ilgst ne vairāk kā stundu. Dažām 
procedūrām pēc ārstēšanas var būt nepieciešama 
pagaidu katetra izmantošana. Ir arī procedūras, kas 
ietver lāzera pielietošanu.

ĶIRURĢISKA IEJAUKŠANĀS
Operācija, ko veic vispārējā anestēzijā, ir prostatas 
transuretrālā rezekcija. Operācijas laikā caur 
dzimumlocekli urīnizvadkanālā tiek ievietots 
instruments, lai noņemtu palielinātās prostatas 
daļas, mazinot spiedienu uz urīnizvadkanālu.

KĀ PALIELINĀTA PROSTATA IETEKMĒ SEKSUĀLO 
FUNKCIJU?
Ir pētījumi, kas parāda, ka vīriešiem gados ar 
smagākiem palielinātās prostatas simptomiem 
var būt problēmas seksuālajā dzīvē, salīdzinot 
ar vieglākiem gadījumiem tāda paša vecuma 
vīriešiem. Dažkārt pie vainas ir tieši medikamenti, 
ko lieto palielinātas prostatas ārstēšanai, kas rada 
problēmas erekcijā vai ejakulācijā. Tomēr jāatceras, 
ka mūsdienās ir dažādi risinājumi, kas var mazināt 
nevēlamos simptomus un uzlabot dzīves kvalitāti. 
Tādēļ nevajadzētu kautrēties iet pie urologa, tiklīdz 
pamanīti pirmie simptomi. 

KO LIETOT PROFILAKSEI?
Noder zāģzobainās sabalpalmas augļu ekstrakts 
(Serenoa repentis extractum), kas ir uroloģisks 
ārstniecības augu līdzeklis (zāles prostatas 
ārstēšanai). To lieto urinēšanas traucējumu 
gadījumā un profilaktiski (apgrūtinātas urīnpūšļa 
iztukšošanās) ārstēšanai pieaugušiem vīriešiem ar 
labdabīgi palielinātu prostatu 1. un 2. stadijā.

Vadims Brižaņs, Mēness aptieka farmaceits

Prostatas palielināšanās var negatīvi ietekmēt vīrieša dzīves kvalitāti un izraisīt virkni 
veselības problēmu. Mēness aptiekas farmaceits Vadims Brižaņs skaidro, ka prostatas 
hiperplāzija rodas, kad vīrieša prostata ar gadiem lēnām palielinās.

Ja palielinās… prostata
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VĪRIEŠU ĀDAS KOPŠANAI

Reklāmas devējs: SIA Mirabella

MATIS 
Īpaša, vīriešu ādas vajadzībām paradzēta ikdienas 
kopšana ar rūpīgi atlasītām aktīvām sastāvdaļām - 
alveju, tīģerzāli, alantoīnu, hialuronskābi, minerālu 
kompleksu (magnijs, varšs, cinks), 
provitamīnu B5.
Специально разработанная 
линия для ухода за кожей 
у мужчин. Активные 
ингредиенты – алоэ, тигровая 
трава, аллантоин, гиалуроновая 
кислота, минеральный 
комплекс (магний, медь, цинк) 
и провитамин B5.
Pieejams aptiekās: RĪGĀ Brīvības 
ielā 74 - 26, Brīvības ielā 90, 
Brīvības gatvē 372 – 1, Krasta 
ielā 46, K. Valdemāra ielā 112, 
Grostonas ielā 1, Vaļņu ielā 
28-5/ Aspazijas bulvārī 30-31. 
JELGAVĀ Katoļu ielā 18. JŪRMALĀ Jomas ielā 66.         
TALSOS Dundagas ielā 18.

VĪRIEŠU KOPŠANAS LĪDZEKĻI

Vichy homme
Kopšanas līdzekļu sērija, kas 
apvieno tūlītēju iedarbību un 
optimālu saderību pat viss 
jūtīgākajiem ādas tipiem.
Устраняет раздражение 
и успокаивает кожу. 
Чувствительная кожа 
становится мягкой и 
обретает ощущение 
комфорта. Покраснения 
и чувство жжения 
уменьшаются с каждым 
днем применения. 

VĪRIEŠU ĀDAS KOPŠANA

Reklāmas devējs: SIA MIRABELLA

PAYOT 
Ekspertu izstrādāti ādas kopšanas līdzekļi īpaši vīriešu ādai. Attīra, nomierina, novērš 
kairinājumu, atjauno starojumu un vitalitāti. Sastāvā - mikroelementi, lakricas, olīvas, 
baobaba ekstrakts.
Лучшие средства для мужчин, помогут очистить, увлажнить и смягчить кожу лица. 
Cредства обеспечивают повседневный уход за кожей мужчин для удовлетворения 
всех ее потребностей.
Pieejams aptiekās: RĪGĀ Brīvības ielā 74 - 26, Brīvības ielā 90, Brīvības gatvē 372 – 1, 
Krasta ielā 46, K. Valdemāra ielā 112, Grostonas ielā 1, Vaļņu ielā 28-5/ Aspazijas bulvārī 
30-31. JELGAVĀ Katoļu ielā 18. JŪRMALĀ Jomas ielā 66. TALSOS Dundagas ielā 18.

MATU KOPŠANA VĪRIEŠIEM

Crescina
Crescina ir pētījumu rezultātā radies zīmols, kas izstrādāts, lai novērstu matu izkrišanu un 
veicinātu to augšanu. Šveices, Amerikas un Eiropas patenti.
Бренд Crescina возник в результате исследований, который создан и предназначен 
для предотвращения выпадения и стимулирования роста волос. Патенты в 
Швейцарии, Америке и Европе.
Pieejams aptiekās: RĪGĀ Brīvības ielā 74 - 26, Brīvības ielā 90, Brīvības gatvē 372 – 1, 
Krasta ielā 46, K. Valdemāra ielā 112, Grostonas ielā 1, Vaļņu ielā 28-5/ Aspazijas bulvārī 
30-31. JELGAVĀ Katoļu ielā 18. JŪRMALĀ Jomas ielā 66. TALSOS Dundagas ielā 18.

PROSTATAI UN POTENCEI

Kapsulas N60
20.99 €

Reklāmas devējs: Cemio Switzerland s.r.o.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

RED3
Trīs unikālas klīniski apstiprinātas 
vielas. Āfrikas pigeja veicina 
normālu priekšdziedzera darbību. 
Maka un Sibīrijas žeņšeņs veicina 
normālu fizisko, garīgo, seksuālo 
veselību. Ražots Šveicē.
Тройное действие в одной 
капсуле. Слива африканская 
помогает поддерживать состояние 
предстательной железы. Мака и 
сибирский женьшень помогает 
поддерживать нормальное 
физическое, психическое 
и сексуальное состояние. 
Изготовлено в Швейцарии.

PROSTASTAS VESELĪBAI

Tabletes N60
37.05 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! 
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Wellman Prostace
Wellman® Prostace sastāvā ir bioloģiski 
aktīvas vielas, kas īpaši izstrādātas 
prostatas veselības uzturēšanai. 
Wellman® Prostace с биологически 
активными веществами, которые 
специально разработаны 
для поддержания здоровья 
предстательной железы.

PIEDĀVĀJUMI VĪRIEŠIEM

16.79 € 

-20%

-20%

-20%

27.79 € 

-25%

-20%

-25%



Visaugstākās kValitātes dermokosmētika 
visiem ādas tipiem, pat ļoti jutīgai un sausai pieaugušo un 
bērnu ādai. Hipoalerģiska.

Akcija spēkā no 01.11.2020. līdz 30.11.2020.

Zīmolu dienas       līdz -30%
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JUTĪGU ZOBU IKDIENAS KOPŠANAI

Pārstāvis Latvijā: GlaxoSmithKline Latvia SIA,
LV/CHSEN/0004/13b

SENSODYNE®
SENSODYNE® mutes kopšanas līdzekļi ir speciāli izstrādāti 
jutīgiem zobiem.
SENSODYNE® средства для ухода за полостью рта 
созданы специально для чувствительных зубов.

-30%
līdz

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

GUM
GUM jeb “smaganas” ir vienīgais zīmols, kas radīts speciāli 
smaganu slimību profilaksei un ārstēšanai. GUM® augstās 
kvalitātes produkti ir speciāli izstrādāti dažādām mutes 
higiēnas vajadzībām, sākot no rīta zobu mazgāšanas līdz 
īpašām smaganu un ortodontiskām procedūrām. 
GUM или «десны» – единственный бренд, созданный 
специально для профилактики и лечения заболеваний 
десен. Качественные продукты GUM® были разработаны 
для различных нужд гигиены полости рта, от утренней 
чистки зубов до специального ухода за деснами и 
ортодонтии.

-30%
līdz

SAUSAI ĀDAI

BIODERMA Atoderm līnija
Nodrošina absolūtu komforta sajūtu un aizsardzību. 
Bioloģiski atjauno ādas barjeru, mīkstina, mitrina un 
nomierina ādu. Piemēroti pieaugušiem, bērniem un 
zīdaiņiem lietošanai uz sejas un ķermeņa.
Обеспечивает чувство абсолютного комфорта и 
защиты. Биологически обновляет барьер кожи, 
смягчает, увлажняет и успокаивает кожу. Подходит для 
взрослых, детей и младенцев для нанесения на кожу 
лица и тела.

-20% ĀDU ATTĪROŠIE LĪDZEKĻI

Vichy Purete Thermale 
Visi attīrošie produkti piemēroti jutīgai ādai. Bagātināti ar 
nomierinošo, nostiprinošo un atjaunojošo Vichy termālo 
avotu ūdeni. Dermatoloģiski un oftalmoloģiski pārbaudīts 
uz jutīgas ādas un acīm.
Бережно и эффективно удаляет остатки макияжа, 
не оставляя липкой пленки. Активизирует доступ 
воздуха к клеткам и выводит токсины. Без парабенов. 
Гипоаллергенная формула протестирована на 
чувствительной коже.

-25% DEZODORANTI

Reklāmas devējs: Dolores OÜ

LAVILIN
20. gadsimta sensācija – likvidē nepatīkamas smakas no 3 
līdz 7 dienām! Pamatā ir tikai ārstniecisko augu ekstrakti, 
kas iznīcina sviedru smaku izraisošas baktērijas. Nesatur 
alumīnijā sāļus, etilspirtu, parabēnus. Ekonomisks – ar 
vienu iepakojumu pietiek veselam gadam.
Сенсация XX века в мире дезодорантов - убирает 
неприятные запахи от 3 – 7 дней! Основан 
исключительно на экстрактах лекарственных растений, 
которые уничтожают бактерии вызывающие запах пота. 
Не содержит солей аллюминия, алкоголя, парабенов. 
Экономичен – одной упаковки хватает на год.

-20%

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

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

-20%

KOSMĒTIKA UN ZOBU HIGIĒNA

Visaugstākās kValitātes dermokosmētika 
visiem ādas tipiem, pat ļoti jutīgai un sausai pieaugušo un 
bērnu ādai. Hipoalerģiska.

Akcija spēkā no 01.11.2020. līdz 30.11.2020.

Zīmolu dienas       līdz -30%
–25%
atlaide

līdz
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INTĪMĀS HIGIĒNAS KOPŠANAI

Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

BABĒ BODY
Īpaši maigs intīmās 
higiēnas gels sievietes 
ikdienas kopšanā. Novērš 
iespējamu infekciju un 
iekaisumus. Stiprina 
ādas dabīgo aizsardzību. 
Saudzē intīmās zonas 
dabīgo pH līmeni.
Особенно нежный 
интимный гель для гигиены в ежедневном уходе 
женщины. Укрепляет естественную защиту кожи. 
Пощадите уровень естественного pH для интимной 
зоны.

Intīmās higiēnas gels 200 ml
14.59 €

INTĪMĀ HIGIĒNA

Reklāmas devējs: SIA Berner Latvia

SEBAMED 
Intīmās higiēnas līdzeklis bez ziepēm maigai sievietes 
intīmās zonas kopšanai, kura sastāvs līdzsvaro mikrofloras 
pH līmeni un atbilst dabiskajam pH 3.8 līmenim intīmajās 
zonās. 
Гель для женской интимной гигиены не содержит мыла 
и щелочи, поддерживает и защищает естественную 
барьерную функцию кислотной мантии кожи. 
Соответствует уровню рН 3.8 здоровой кожи.

IMTĪMĀ HIGIĒNA

FLORAGYN® Intimo
FLORAGYN® Intimo - Intīmās ziepes ar laktobaktērijām. 
FLORAGYN® produktu līnija, pateicoties laktobaktēriju lizāta 
klātbūtnei, veic pastāvīgu un kombinētu maksts gļotādas 
aizsargfunkciju, pie tam, atstājot patīkamu svaiguma sajūtu. 
FLORAGYN® Intimo - Интимное мыло, содержащее 
лактобактерии и хлоргексидин. Линия FLORAGYN® 
благодаря присутствию лизата лактобактерий, 
осуществляет постоянную, комбинированную защиту 
слизистой оболочки влагалища, обеспечивая приятный 
аромат и ощущение свежести.

11.40 €

INTĪMĀ HIGIĒNA

Reklāmas devējs: SIA TZMO Latvija

Bella 
Maiga emulsija sievietes intīmai higiēnai. Uztur intīmās 
zonas mikrofloras pH līmeni, īpaši jutīgai ādai. Bella 
intīmās salvetes maigi rūpējas par intīmo zonu, piemērotas 
arī lietošanai izbraukumos.
Нежная эмульсия для женской интимной гигиены 
Поддерживает уровень pH микрофлоры интимной зоны, 
особенно для чувствительной кожи. Салфетки Bella 
бережно ухаживают за интимной зоной.

no 2.49 €

SIEVIEŠU HIGIĒNA

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

Tampax
Tampax Pearl tamponi palīdz laikus novērst noplūdes jau 
pirms to rašanās, vieglai līdz vidēji stiprai menstruālajai 
plūsmai ar SmoothTouch plastmasas aplikatoru ērtai un 
vieglai ievietošanai. 
Тампоны Tampax Pearl помогают своевременно 
предотвратить утечки до их возникновения, для 
облегчения менструального цикла с помощью 
пластикового аппликатора SmoothTouch для удобного и 
легкого введения.

3.79 €

SIEVIEŠU HIGIĒNA

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

Naturella
Naturella paketes ne vien parūpēsies par Jūsu ādu, 
bet arī sniegs nepieciešamo aizsardzību menstruāciju 
laikā. Sniedziet savai ādai pelnīto aizsardzību un rūpes 
menstruāciju laikā! 
Прокладки Naturella не только обеспечивают надёжную 
защиту от протеканий во время менструации, но также 
заботятся о Вашей коже и защищают её. 

no 2.46 €

INTĪMĀ HIGIĒNA

4 Girls intīmās higiēnas 
gels meitenēm

-20%
Līdz

ANTI-ODOUR intīmās 
higiēnas gels dāmām

LENITIVO intīmās 
higiēnās gels kundzēm

PRONEEM intīmās higiēnās 
gels ar Nīma eļļu & Propolisu

4 Men intīmās 
higiēnas gels vīriešiem

Rūpēs par intīmo zonu 
ikvienai sievietei!

9.69 € 

-15%

no 1.99 € 

-20%

3.22 € 

-15%

no 2.09 € 

-15%

10.21 € 

-30% 1+1
7.99 € 
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URĪNCEĻIEM

Reklāmas devējs: SIA WALMARK

Urinal®
Urinal Akut® - dzeltenā 
zeltgalvīte palīdz nodrošināt 
urīnizvadsistēmas veselību. 
Urinal® - unikāla dzērveņu ekstraktu, 
D vitamīna un dzeltenās zeltgalvītes 
kombinācija. Urinal® sīrups – bērniem no 1 
gada vecuma.
Urinal Akut® - экстракт золотарникa 
обыкновенного способствует здоровому 
функционированию мочевых путей. 
Urinal® - уникальная комбинация 
экстрактов клюквы, витамина D и 
экстракта золотарникa обыкновенного. Urinal® сироп - 
для детей c 1 года.

Tabletes N10, 
kapsulas N30, 
sīrups 150 ml
no 7.89 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

HEMOROĪDIEM, PROKTĪTAM

Reklāmas devējs: SIA ELVIM

Axol® 
Ar hemoroīdiem un proktītu saistītu simptomu 
atvieglošanai. Mazina hemoroīdu sindroma un proktīta 
nepatikšanas. Piemīt aizsargājoša, niezi un dedzināšanu 
mazinoša iedarbība.
Предназначен для снятия симптомов геморроя и 
проктита. Уменьшает зуд и жжение. Действует защищая, 
освежая и смягчая болезненную область. Снимает 
признаки воспаления и венозного застоя.
Medicīnas prece

JAUNUMS!
Rektālās svecītes N10, 
krēms 40 ml
no 11.69 €

HIGIĒNISKĀS PAKETES

Lady ANION
Lady ANION higiēniskās paketes un ieliktnīši ar ekoloģisku 
kokvilnu un anjonu josliņu ir sertificēts saskaņā ar  
Oeko-Tex® 100 vispārēji atzītu ekoloģijas standartu. Iesaka 
ginekologi.
Lady ANION – гигиенические прокладки и пакеты нового  
поколения из экологического хлопка с анионовой лентой 
сертифицированы в соответствии с общепризнанным 
экологическим стандартным Oeko-Tex 100®. 
Рекомендуются гинекологами.
* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā.

SIEVIEŠU HIGIĒNAI

Reklāmas devējs: SIA Baltā Bura

KOTEX  
KOTEX higiēniskās paketes, tamponi un ieliktnīši ir 
komfortabli sieviešu higiēnas līdzekļi un 100% uzticības 
vērti. Maiga, mīksta absorbējoša virsma, kas paredzēta 
maksimālam komfortam un pārliecībai kustībā. 
Гигиенические прокладки, тампоны KOTEX - это 
удобные средства гигиены для женщин, надежные на 
100%, нежная, мягкая впитывающая поверхность для 
максимального комфорта и уверенности в движении.

JAUNUMS!

-35%

NIERĒM

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

Fitolizyna nefrocaps PLUS
Unikāla 7 augu ekstraktu kombinācija ir kompleksa pieeja  
urīnpūšļa un citu urīnceļu pareizu darbību uzturēšanai.
1 kapsula 2 x dienā.
Уникальная комбинация экстрактов 7 трав - это комп-
лексный подход к поддержанию правильной работы 
мочевого пузыря и других органов мочевыводящей 
системы. 1 капсула 2 х в день.

Kapsulas N30
11.85 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

HIGIĒNAS PRECES

Reklāmas devējs: SIA TZMO Latvija

Seni Lady
Seni Lady ir augstas kvalitātes uroloģiskie ieliktnīši 
sievietēm, kas rūpējas par sevi! Ieliktnīši nodrošina 
sausuma sajūtu, ļauj justies pārliecinātai par sevi ikvienā 
dzīves situācijā.
Seni Lady это урологические прокладки для женщин 
высшего качества, которые заботятся о себе. Прокладки 
обеспечивают ощущение сухости и позволяют 
чувствовать себя уверенной в любой жизненной 
ситуации.

-15%

INTĪMĀ HIGIĒNA

1+1*

10.07 € 

-15%

no 6.31 € 

-20%

līdz

no 10.52 € 

-15%
līdz



1.27 € 

7.56 € 

47.70 € no 2.52 € 

SIRDSDARBĪBAI

Thrombo ASS®
ACIDUM 
ACETYLSALICYLICUM
Lai dzīve turpinās! Sirds 
aspirīns veselai sirdij un 
asinsvadiem. Novērš trombu veidošanos. Mazina infarkta un 
insulta risku. Apvalkotās, zarnās šķīstošās tabletes saudzē 
kuņģi. Precīzas lietošanas devas skatīt instrukcijā.
И жизнь продолжается! Сердечный аспирин для здоровья 
сердца и сосудов. Предотврашает образование тромбов 
уменьшает риск инфаркта и инсульта. Растворимые 
в кишечнике таблетки оберегают желудок. Точную 
дозировка смотреть в инструкции.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: GL Pharma Rīga

50 mg, 75 mg un 100 mg
zarnās šķīstošās 
apvalkotas tabletes
N100

no
 3 

69

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

SIRDSDARBĪBAI

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 

66

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

ATVIĻŅA SIMPTOMU ĀRSTĒŠANA

OMEIRA 20mg
OMEPRAZOLUM
Omeprazols samazina kuņģa izdalītās skābes daudzumu. 
Atviļņa simptomu īslaicīgai ārstēšanai. Lietošana: 1 kapsula 
no rīta tukšā dūšā, uzdzerot pusglāzi ūdens.
Омепразол снижает количество кислоты, выделяемой 
в желудке. Для краткосрочного лечения симптомов 
гастроэзофагального рефлюкса. Применение: 1 капсула 
утром натощак, запивая половиной стакана воды.

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 Jonnex-Farma

Zarnās šķīstošas 
cietās kapsulas 
N14

2 
89

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

PRET SMAGUMA SAJŪTU KĀJĀS

Ginkor Fort 
GINKGO BILOBAE EXTRACTUM NORMATUM, TROXERUTINUM, 
HEPTAMINOLI HYDROCHLORIDUM 
Venozās un limfātiskās cirkulācijas nepietiekamības radītu 
simptomu ārstēšana (smaguma sajūta, sāpes un citas 
nepatīkamas sajūtas kājās – “skudriņas” utt. vakaros).  
Simptomātiska hemoroidālo paasinājumu ārstēšana.
Лечение симптомов, вызванных недостаточностью 
венозного и лимфатического кровообращения 
(чувство тяжести, боли и других неприятных ощущений 
например «мурашек» в ногах по вечерам и др.). 
Симптоматическое лечение обострений геморроя.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Reklāmas devējs: UAB “LIFTAS”

Cietās 
kapsulas 
N30

11 
07

Z Ā Ļ U  N E PA M ATO TA  L I E TO Š A N A
I R  K A I T Ī G A  V E S E L Ī B A I !

C VITAMĪNA PAPILDU AVOTS

Reklāmas devējs: PharmPRO SIA

Askorbīnskābe 
50 mg ABCvit
1 dražeja satur C vitamīnu 
50 mg. C vitamīns veicina 
normālu imūnsistēmas 
darbību, šūnu aizsardzību 
pret oksidatīvo stresu un 
palīdz samazināt nogurumu 
un nespēku.
1 драже содержит 50 мг 
витамина С. Витамин С 
способствует нормальному 
функционированию иммунной системы, защищает 
клетки от окислительного стресса и помогает уменьшить 
усталость и слабость.

Dražejas N200
1.69 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PRET MUSKUĻU SASPRINGUMU

SĒRIJA 911
Ir veidoti uz ārstniecisko augu kompleksa un ēterisko eļļu 
bāzes. Veicina ādas tonusu un elastību, palīdz atslābināt 
muskuļus un noņem saspringumu un diskomforta sajūtu. 
Ieteicams vispārējas spriedzes un noguruma noņemšanai 
cilvēkiem pēc smaga fiziska darba, sportistiem pēc 
intensīviem treniņiem. 
Созданы на основе лекарственных растений и эфирных 
масел. Cпособствует улучшению тонуса и эластичности 
кожи, помогает снять мышечное напряжение, усталость 
и чувство дискомфорта. Рекомендуется для снятия 
общего утомления людям после тяжелой физической 
работы, спортсменам после интенсивных тренировок.

Gels-balzams ķermenim 100 ml
no 3.15 €

-20%

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

AKNĀM

Reklāmas devējs: SIA ‘’Jelgavfarm”

Essencikaps
1 kapsula satur 300 mg esenciālos fosfolipīdus. 
“Essenciālie” fosfolipīdi atjauno un aizsargā aknu šūnas.
1 капсула содержит 300 мг эссенциальных фотолипидов. 
“Эссенциальные” фосфолипиды восстанавливают и 
защищают клетки печени.

Kapsulas N50
8.89 €

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ASINSSPIEDIENA MĒRĪTĀJS

Microlife
Automātisks asinsspiediena mērītājs ar apakšdelma 
aproci M-L 22-42 cm. BPB3 Comfort PC. MAM tehnoloģija- 
automātisks trīskāršs mērījums. PAD tehnoloģija aritmijas 
noteikšana.
Автоматический тонометр с манжетой на предплечье 
M-L 22-42cm. BPB3 Comfort PC. MAM технология 
(автоматическое трёхкратное измерение). PAD 
технология (выявление аритмии).

Asinsspiediena mērītājs 
BPB3 Comfort PC
68.14 €

-30%

Piedāvājumi spēkā, uzrādot Mēness aptieka Veselības karti. Atlaides un akcijas nesummējas. Aktivitātes produktu sarakstu var saņemt 
pie farmaceita. Aktivitāte neattiecas uz medikamentiem. Aktivitāte attiecas uz pilniem iepakojumiem un ir spēkā 01.11.-30.11.2020.

1+1
20.88 € 


