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k gadu pietuvojas laiks, kad sākam domāt – kāds varētu būt mūsu ģimenes
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Un tad šis laiks it kā nemanot ir jau klāt.
Kādam milzu prieku rada ar nepacietību atvērts tradicionālā mazo konfekšu

Adventes kalendāra lodziņš, citam – īpašā dizainā izkārtota Adventes zeķīšu
virtene, kurā paslēpti vitamīni katrai dienai. Ir ģimenes, kurās Adventes kalendārs
kalpo no gada uz gadu, atverot meistara darinātus lodziņus ar jauniem brīnumiem,
bet citam – radoša uztvere – un kalendāram izmanto izgreznotus veselīga jogurta
mazos trauciņus. Vēl kādam šis kalendārs ir vien prātā palikusi atmiņa no bērnu
dienām, kas palīdz sakārtot domas, tuvojoties svētku laikam. Neatkarīgi no izvēles,
katra diena šajā laikā atnāk ar jaunu cerību un ilgošanos, ar mazu prieka dzirksti
un sapni! Katru lodziņu atverot, mums ir sava vēlēšanās – būt kopā ar savējiem, būt
gaišas iedvesmas bagātiem, darīt darbu, kas vajadzīgs līdzcilvēkiem, būt saprastiem
un mīlētiem, novērtētiem un galvenais – būt veseliem! „Mēness aptieka” novēl, lai
ikvienam šis brīdis atnes prieku un piepildījumu, lai veselība ir viena no vislielākajām
dāvanām, ko saņemam, protam godāt un lolot, kopt un ar īpašām rūpēm saglabāt!
Ligita Lukina
“Mēness aptieka”
mārketinga direktore
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Aktivitāte ir spēkā no 01.12.2020. līdz 31.01.2021. Aktivitātes produktu skaits ir ierobežots. Atlaides nesummējas.
Preču sortiments aptiekās var atšķirties. Preču fotoattēliem ir ilustratīvs raksturs. Izdevumā norādītājai informācijai
var būt neparedzētas izmaiņas, par ko pircēji tiks informēti aptiekās. Ja cenas vai cita informācija katalogā un aptiekās nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju katalogā par drukas kļūdu. Atlaides ir spēkā katalogā norādītajiem produktiem ar “Mēness aptieka” veselības karti.

Piedāvājums ir spēkā lielākajās “Mēness aptieka” aptiekās vai www.e-menessaptieka.lv.
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arī var veidot noteiktus kolagēna veidus. Dažādiem kolagēna veidiem un to veidotajām struktūrām ir viens un tas pats
mērķis – palīdzēt audiem izturēt stiepšanos jeb nodrošināt
mehānisku izturību. Tas nodrošina strukturālu atbalstu
saistaudu ārpusšūnu telpai. Pateicoties stingrībai un izturībai pret stiepšanos, tā ir ideāla matrica ādai, cīpslām,
kauliem un saitēm.
Dermā jeb ādas saistaudu slānī kolagēns palīdz veidot
šķiedrainu tīklojumu saistaudu šūnām fibroblastiem, dodot
pamatu šūnu augšanai. Tam ir arī loma atmirušo ādas
šūnu aizstāšanā un atjaunošanā. Daži kolagēna tipi piedalās aizsargājoša apvalka (kapsulas) veidošanā iekšējiem
orgāniem. Ar vecumu organisms ražo mazāk kolagēna.
Ādas strukturālā integritāte samazinās, veidojas grumbas,
un locītavu skrimšļi kļūst trauslāki. Sievietes piedzīvo dramatisku kolagēna sintēzes samazināšanos pēc menopauzes.
Līdz 60 gadu vecumam būtisks kolagēna ražošanas samazinājums ir normāls. Kad kolagēns sāk noārdīties ādā un tā
līmenis organismā pazeminās, var sākt pamanīt grumbas,
cīpslas un saites kļūst stingrākas, novēro vājākus muskuļus,
sāpes locītavās un pat gremošanas trakta problēmas.

Labā ziņa – kolagēns uzsūcas

Dr. med. Elga Sidhoma
VCA Pulss 5 Premium dermatoloģe, veneroloģe,
www.epoliklinika.lv

Āda un kolagēns
Kolagēns ir galvenais nešķīstošais šķiedrvielu
proteīns ārpusšūnu matricā un saistaudos. Vienlaikus tas ir visplašāk pārstāvētais olbaltums
dzīvnieku valsts iemītniekiem. Ar gadiem dabiska
kolagēna ražošana mūsu organismā samazinās,
un tas ir ne tikai sajūtams, bet atspoguļojas arī
ārējā izskatā kā novecošanās pazīmes. Tomēr vismaz daļēji kolagēna samazināšanos ir iespējams
kompensēt.

Iedalījums un loma organismā
Kolagēnu veido trīs aminoskābes: glicīns, prolīns un hidroksiprolīns. Kolagēnu var iedalīt vairākās grupās atkarībā no
tā veidotās struktūras. Ir atklāti 28 dažādi kolagēna veidi,
taču visizplatītākie ir I līdz IV tipa kolagēns. 80–90 procentus kolagēna mūsu organismā veido I, II un III tipa kolagēns. Šīs kolagēna molekulas savienojušās kopā, veidojot
garas un tieviem pavedieniem līdzīgas struktūras. Savukārt
IV tipa kolagēns veido divdimensionālu tīklojumu; vairāki citi veidi asociējas ar pavedienu tipa molekulas uzbūvi,
saistot tos savā starpā vai ar citiem matricas komponentiem. I tipa kolagēns sastopams ādā un kaulos, zobos. II tipa
kolagēns raksturīgs skrimšļiem, fascijām, saitēm, cīpslām,
atrod arī acīs. III tipa kolagēns atrodams ādā, kaulos un arī
zarnu traktā, asinsvados un muskuļos. Ilgstoši tika uzskatīts,
ka visus kolagēna veidus saistaudos izdala to šūnas fibroblasti, taču patlaban ir zināms, ka daudzas epitēlija šūnas
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Kolagēns uzsūcas, un tas nozīmē, ka to var sadalīt, pārveidot un absorbēt atpakaļ ķermenī. Tas var veidoties arī kā
sablīvētas cietas vielas vai būt ar želejveidīgu konsistenci.
Tā daudzveidīgais funkciju klāsts un fakts, ka tas notiek
dabiski, padara to klīniski daudzpusīgu un piemērotu
dažādiem medicīniskiem mērķiem. Medicīnā izmantotam
kolagēnam avots var būt cilvēki, govis, cūkas vai aitas.
Kolagēna injekcijas var uzlabot ādas kontūras un aizpildīt
iegrimušās vietas. Pildvielas, kas satur kolagēnu, var izmantot kosmētiski, lai izlīdzinātu sejas rievas un grumbas. Tas
var arī uzlabot rētu vizuālo izskatu, ja vien tām nav asu
malu. Šīs pildvielas iegūst no cilvēkiem un govīm. Pirms
govju kolagēna lietošanas jāveic ādas testi, lai izvairītos
no alerģiskām reakcijām. Kolagēns var aizpildīt samērā
virspusējus apjomus. Plašākas nepilnības parasti aizpilda ar
tādām vielām kā tauki, silikons vai implanti.

Kolagēns un terapija
Kolagēns var palīdzēt dziedēt brūces, piesaistot jaunas ādas
šūnas brūces vietai. Tas veicina dzīšanu un nodrošina platformu jaunu audu augšanai. Kolagēna pārsēji var palīdzēt
dziedēt hroniskas brūces, kas nereaģē uz citu ārstēšanu,
brūces pie atverēm vai vietās, kur izplūst ķermeņa šķidrumi, piemēram, urīns vai sviedri, granulējošas brūces, uz
kurām aug dažādi audi, nekrotiskās vai pūstošās brūces,
daļējas un pilna biezuma brūces, otrās pakāpes apdegumus, ādas transplantācijas rajonus. Kolagēna pārsēji nav
ieteicami trešās pakāpes apdegumiem, brūcēm, kas pārklātas ar sausiem nekrotiskiem audiem, vai pacientiem, kuri
var būt jutīgi pret produktiem, kas iegūti no govīm.
Kolagēna membrānas izmanto periodonta un implantu
terapijā, lai veicinātu noteiktu šūnu augšanu. Mutes dobuma ķirurģijā kolagēna barjeras var novērst ātri augošu šūnu
ap smaganu migrāciju uz zoba brūci. Tādējādi tiek saglabāta telpa, kurā zoba šūnām ir iespēja atjaunoties. Šajos
gadījumos no kolagēna veidotas membrānas var palīdzēt
dziedēt, un tās uzsūcas, tāpēc šo barjeru pēc galvenās
operācijas nav nepieciešams ķirurģiski noņemt.

Donoru kolagēna audu transplantātus izmanto perifēro
nervu atjaunošanā, asinsvadu protēzēs un artēriju rekonstrukcijās. Kamēr kolagēna protēzes ir saderīgas ar cilvēka
ķermeni, konstatēts, ka dažas ir trombogēnas vai var izraisīt asins sarecēšanu.

Kolagēna piedevu loma
Kolagēna piedevas vai zāļu formas var palīdzēt ārstēt osteoartrītu – tās palīdz mazināt sāpes un uzlabot locītavu
darbību cilvēkiem ar osteoartrītu. Tā kā piedeva tiek absorbēta, kolagēns uzkrājas skrimšļos, kas palīdz atjaunot
ārpusšūnu matricu.
Kolagēna peptīdi (saukti arī par hidrolizētu kolagēnu), kas
ir piedevās, ir atšķirīgi no organismā esošā kolagēna. Tie
ir izgatavoti no tām pašām aminoskābēm kā kolagēns, bet
mūsu ķermenis tos vieglāk absorbē. Tas ir tāpēc, ka tās ir
daudz īsākas aminoskābju ķēdes nekā kolagēns, padarot
tās vieglāk absorbējamas mūsu asinīs (t.i., labāk sagremojamas). Vienlaikus, cik daudz piedevu tiek absorbēts
un vai šīs aminoskābes liek mērķa orgāniem darboties kā
pamatelementi, lai iegūtu vairāk kolagēna, joprojām ir
jautājums.
Vairāki pētījumi norāda, ka kolagēna piedevu lietošana
vairākus mēnešus var uzlabot ādas elastību (t.i., grumbas
un raupjumu), kā arī samazināt novecošanās pazīmes. Citi
ir pierādījuši, ka kolagēna lietošana var palielināt blīvumu kaulos, kas novājināti ar vecumu, un var samazināt
locītavu, muguras un ceļgalu locītavu sāpes. Bet joprojām
pieejamo zinātnisko datu ir maz, taču ar cerīgām iezīmēm.
Ir skaidrs, ka kolagēns ir vitāli svarīgs katras ķermeņa
sistēmas veselībai. Kolagēna peptīdu uzņemšana līdz 10
gramiem (g) dienā varētu palīdzēt uzlabot ādas elastību,
mitrināšanu un kolagēna blīvumu. Hidrolizēta kolagēna
lietošana, iespējams, var pasargāt arī no ultravioleto (UV)
staru izraisītas melasmas (sejas ādas pigmentācijas traucējumiem), iespējams, pateicoties tā antioksidatīvajai iedarbībai.
Pētījumā par ceļgalu locītavu sāpēm 12 nedēļas katru die
nu tika lietoti 5 g kolagēna peptīda. Salīdzinot ar kontroles
grupu, kolagēna papildinātā grupa fiziskās slodzes laikā
piedzīvoja mazāk locītavu sāpju, iespējams, tāpēc, ka olbaltumvielas veicināja skrimšļa mikrotraumu sadzīšanu
un mazināja iekaisumu, kas veicina diskomfortu. Tāpat
arī ir dati par sievietēm pēc menopauzes, kurām bija ar
vecumu saistīts kaulu minerālā blīvuma samazinājums un
kuras vienu gadu saņēma 5 g noteiktu kolagēna peptīdu,
tika novērota palielināta kaulu veidošanās mugurkaulā un
gūžā.
Absorbcija var būt sarežģīta, it īpaši, ja ir runa par
milzīgu molekulu, piemēram, dabisko kolagēnu. Mazāki peptīdi var vieglāk iekļūt caur mūsu zarnu barjeru un
nonākt asinīs (teorētiski to vajadzētu darīt visiem uztura
bagātinātājiem). Organisms teorētiski var izmantot absorbētos kolagēna peptīdus rajonos, kur tas visvairāk nepieciešams.

Kā izvairīties no kolagēna samazināšanās
Kolagēna samazināšanos veicina vairāki faktori. Liels
cukura patēriņš jeb diēta ar augstu cukura līmeni palielina
glikācijas ātrumu – procesu, kurā asins cukuri pievienojas

olbaltumvielām, veidojot jaunas molekulas, ko sauc par
uzlabotas glikācijas galaproduktiem. Savukārt tie bojā
blakus esošās olbaltumvielas un var padarīt kolagēnu sausu, trauslu un vāju. Smēķēšana – daudzas tabakas dūmos
esošās ķīmiskās vielas bojā gan kolagēnu, gan elastīnu
ādā. Nikotīns sašaurina asinsvadus ādas ārējos slāņos,
kas apdraud ādas veselību, jo tiek samazināta barības
vielu un skābekļa piegāde ādai. Saules gaisma – UV
stari saules gaismā izraisa kolagēna ātrāku sadalīšanos,
sabojājot kolagēna šķiedras un izraisot patoloģisku elastīna uzkrāšanos (veidojas tā sauktā solārā elastoze). UV
stari saules gaismā bojā kolagēnu dermā, un āda nepareizi atjaunojas, veidojot grumbas. Autoimūni traucējumi
var radīt autoantivielu pret mērķa kolagēnu veidošanos.
Ģenētiskās izmaiņas var ietekmēt ārpusšūnu matricu.
Saražotais kolagēns var būt mazāk vai arī tas var būt disfunkcionāls, ar mutācijām skartu struktūru. Novecošanās
procesā laika gaitā dabiski izsīkst kolagēna līmenis. To
nav iespējams novērst. Smēķēšana un alkohola lietošana
arī ir ieradumi, kas saistīti ar pastiprinātu kolagēna zudumu un grumbu veidošanos pierē, starp uzacīm, “vārnu
kājiņu” veidošanos un dziļākām “smaida” rievām sejā.
Izvairīšanās no tabakas un pārmērīgas saules iedarbības
un veselīga uztura un vingrojumu režīma ievērošana var
palīdzēt samazināt redzamo novecošanos un aizsargāt
kolagēnu, ilgāk saglabājot ādu, kaulus, muskuļus un
locītavas veselus.

Kā papildināt kolagēna krājumus
Daudzu kolagēnu saturošu produktu apraksti, ieskaitot
krēmus un pulverus, apgalvo, ka tie atdzīvina ādu, paaugstinot kolagēna līmeni organismā. Tas ir maz ticams, jo
kolagēna molekulas ir pārāk lielas, lai tās varētu absorbēt
caur ādu. Kolagēns tiek ražots dziļākā ādas slānī dermā
jeb ādas saistaudos, un ārīgi lietotam kolagēnam ir ļoti
grūti līdz turienei nokļūt. Jebkurš ieguvums, iespējams,
saistīts ar šo produktu mitrinošo iedarbību. Tieši kolagēna apjoms netiek palielināts.
Pēc 30 gadu vecuma kolagēns pakāpeniski tiek zaudēts
arvien vairāk un mūsu spēja ražot augstas kvalitātes kolagēnu samazinās. Taču ir vairāki līdzekļi, kas uzlabo
kolagēna ražošanu, tādējādi palīdzot papildināt kolagēna krājumus. Viens no tiem ir retinoīdi vai retinoli, ko
bieži pievieno pretnovecošanās krēmiem un serumiem.
Retīnskābe un retinols stimulē kolagēna sintēzi ādā, kā
arī tādu produktu lietošana, kas satur alfa hidroksiskābes,
piemēram, glikolskābi un peptīdus, var stimulēt kolagēna
veidošanos.
Vairākos veidos iespējams profilaktiski samazināt kolagēna zudumu vai to palēnināt. Veselīgs uzturs var palīdzēt
organismam ražot kolagēnu. Uzturvielas, kas var veicināt
kolagēna veidošanos, ir prolīns – olu baltumos, gaļā,
sierā, sojā un kāpostos; antocianidīni – upenēs, mellenēs, ķiršos un avenēs; C vitamīns – apelsīnos, zemenēs,
paprikā un brokoļos; varš – vēžveidīgajos, riekstos, sarkanajā gaļā un nedaudz dzeramā ūdens; A vitamīns
sastopams dzīvnieku izcelsmes pārtikā un augu valsts
produktos kā beta karotīns. Diētai, kurā ir daudz svaigu dārzeņu un augļu, ir papildu priekšrocība, nodrošinot
antioksidantus, kas aizsargā ķermeni no oksidatīvā stresa,
kas var noārdīt kolagēnu. Kā procedūra lāzera terapija var palīdzēt ārstēt strijas, jo tā var stimulēt kolagēna,
elastīna un melanīna veidošanos.
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1. BABĒ BICALM+ ampulas pH 6.5,
10 x 2 ml
Nomierina, mazina ādas saspringumu, atjauno
ādu un tās dabisko līdzsvaru.
2. BABĒ PROTEOGLYCAN F+F ampulas
pH 6.5, 10 x 2 ml
Atjauno ādas elastību un tvirtumu.
3. BABĒ mitrinošs-barojošs krēms SPF20
pH 5,5, 50 ml
Sausai, blāvai ādai.

-30%
16.58 € 23.68 €

16.58 € 23.68 €

1.

2.

4. BABĒ nomierinošs micelārais gels
pH 5,5, 245 ml
Jutīgai ādai. Attīra un nomierina.

4.

5. BABĒ 24H mitrinošs krēms jutīgai ādai
pH 5,5, 50 ml
Īpaši izstrādāts krēms ādai ar noslieci uz
apsārtumu un jutīgai sejas ādai. Pretapsārtuma
sastāvdaļas stiprina kapilāru sieniņas un mazina
zirnekļu vēnu redzamību un kuperozu ādu.

5.

3.
20.12 € 28.74 €
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9.58 € 13.68 €

14.80 € 21.14 €

“Kamēlija” ir “Mēness laboratorijas”
farmaceitu radīts meistardarbs
visiem, kas rūpējas par savas ādas
veselību. Tā oriģinālā un rūpīgi
glabātā receptūra garantē lielisku
rezultātu. Profesionālais mitrinošais
krēms – paredzēts sausas sejas ādas
kopšanai.
Kamēlija mitrinošais krēms sejai,
60 ml
11.99 € 19.99 €

Kamēlija krēms rokām ar
A vitamīnu, 60 ml
8.39 € 13.99 €

Kamēlija krēms pēdām,
60 ml
7.79 € 12.99 €

-40%
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Jau gandrīz 90 gadus franču kosmētikas zīmols
VICHY piedāvā inovatīvus ādas kopšanas
produktus visu vecumu un ādas tipu sievietēm.
VICHY pamatlicējs franču ārsts dr. Prospērs
Hallers kā pirmais izveidoja atšķirīgus krēmus
atbilstoši ādas tipam un problēmai.
Ikvienu jaunu produktu mēs veidojam,
sadarbojoties ar dermatologiem un balstoties
uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem.
VICHY izmanto tikai dermatoloģiski pierādītas
aktīvās vielas, produkta drošība un piemērotība
jutīgai ādai ir pāri visam.

1. VICHY Liftactiv Collagen
Specialist SPF 25 dienas krēms,
50 ml
2. VICHY Liftactiv Hyalu Mask
nakts krēms-maska, 50 ml
3. VICHY Liftactiv Collagen
Specialist dienas krēms, 50 ml
4. VICHY Liftactiv Specialist
Peptide-C pretnovecošanās ampulas,
1.8 ml N10
5. VICHY Liftactiv Specialist
Peptide-C pretnovecošanās ampulas,
1.8 ml N30

LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST
līnijas produktu sastāvā ir biopeptīdi un C
vitamīns, kas palīdz novērst kolagēna un
elastīna zuduma radītās sekas ādā, nodrošinot
progresējošu novecošanās pazīmju koriģēšanu.
LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST
veicina ādas atjaunošanos, redzami samazina
grumbas, pārveido sejas ovāla kontūras un
izlīdzina sejas toni.
LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C
pretnovecošanās ampulas - intensīvas
iedarbības serums vienas dienas devas
iepakojumā. Produkta sastāvā ir tikai 10
komponentes, no kurām 6 ir augsti efektīvas
aktīvās vielas - vitamīns C 10% devā, biopetīdu
komplekss, dabiskas izcelsmes hialuronskābe
un Vichy mineralizētais termālais ūdens.
Iepakojums ampulā ļauj izmantot augstas vielu
koncentrācijas, nodrošina īpašu pH līmeni, lai
produkts labāk iesūktos ādā. Pretnovecošanās
ampulas palīdz atjaunot epidermu un mitrina
ādu, izlīdzina grumbas un uzlabo ādas
tekstūru.

23.99 € 31.99 €

4.

47.62 € 63.49 €

5.

-25%

32.81 € 43.75 €

1.
3.

32.81 € 43.75 €
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2.

34.87 € 46.49 €

INSTITUT ESTHEDERM Serums
tievēšanas aktivizēšanai Morpho
Fitness, 100 ml
Iznīcina celulītu, sadedzina taukus un
uzlabo ādas kvalitāti, intensīvi sašķeļot
lokalizētās tauku nogulsnes un nodrošina
optimālu tauku sadedzināšanos.
MORPHO FITNESS no jauna „apmāca
taukus uzkrājošās” šūnas kļūt par „taukus
sadedzinošajām” šūnām - siluets kļūst
redzami slaidāks un skaisti veidots.
INSTITUT ESTHEDERM Celulārā
ūdens sprejs ar hialuronskābi, 200 ml
Izsmidzināms ādas mitrinātājs, kas
iedarbojas tikpat spēcīgi kā serums,
ievērojami uzlabojot ādas pašatjaunošanos
un attālinot novecošanās pazīmes. Tā jaunā
patentētā formula satur mikroelementus
un maza molekulārā svara hialuronskābi,
kas ir līdzīga jaunā ādā dabīgi esošai
hialuronskābei, tāpēc tā būtiski uzlabo ādas
mitrināšanu un ādas šūnu vielmaiņu.
INSTITUT ESTHEDERM Intensive
līnijas Hialuronskābes maska, 75 ml
Ikdienas kopjošie līdzekļi nodrošina tikai

ādas minimālās vajadzības, taču apkures
sezonā, kad ādai jāiztur gan sausais
centrālās apkures gaiss, gan temperatūras
svārstības, ādai nepieciešama papildu
mitrināšana. Tūlītēja SOS palīdzība būs
Intensive hialuronskābes maska, kas jūtami
uzlabos ādas izskatu un pašsajūtu. Tā
intensīvi mitrina, izlīdzina smalkās līnijas
un grumbiņas un samazina sausas ādas
velkošo sajūtu. Turklāt varēsi izbaudīt tās
patīkami kūstošo un nelipīga balzama
tekstūru.

Kosmētika pieejama
“Mēness aptieka” aptiekās:
RĪGA Biķernieku iela
160, Brīvības iela 74 – 26,
Brīvības iela 90, Brīvības
gatve 372 – 1, Krasta iela 46,
Krišjāņa Valdemāra iela 112,
Grostonas iela 1, Maskavas
iela 357.

INSTITUT ESTHEDERM Osmoclean
līnijas maigs poru dziļās tīrīšanas
līdzeklis, 75 ml
Ja esi ideālā ādas attīrītāja meklējumos un
vēlies tajā apvienotas tādas kvalitātes - kā
maigs un efektīvs -, noteikti jāizmēģina
Institut Esthederm OSMOCLEAN poru
dziļās tīrīšanas līdzeklis, kas strādā gluži
kā poru putekļsūcējs jeb vakuumtīrīšana.
OSMOCLEAN Gentle Deep Pore
Cleanser atjauno ādas virsmas ekosistēmas
līdzsvaru, absorbē netīrumus no porām,
vienlaikus tiek saglabāts ādas hidrolipīdu
aizsargslānis.

JŪRMALA Jomas ielas 37,
Jomas iela 66, Talsu šoseja 29.
JELGAVA Katoļu iela 18.
SIGULDA Strēlnieku iela 2.

-20%

INSTITUT
ESTHEDERM Intensive
līnijas hialuronskābes
maska, 75 ml
31.19 € 38.99 €

INSTITUT
ESTHEDERM
Osmoclean līnijas
maigs poru dziļās
tīrīšanas līdzeklis,
75 ml
INSTITUT
ESTHEDERM
Celulārā
ūdens sprejs ar
hialuronskābi,
200 ml
23.19 € 28.99 €

25.59 € 31.99 €

INSTITUT
ESTHEDERM
Serums tievēšanas
aktivizēšanai Morpho
Fitness, 100 ml
33.59 € 41.99 €
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1. DEWYTREE Ultra vitalizējošs krēms ar gliemežu
sekrētu, 80 ml
Krēma sastāvā esošais gliemežu sekrēcijas filtrāts, kā arī
betaīns un adenozīns uzlabo ādas elasticitāti un mitrina to.
Dermatoloģiski pārbaudīts.
2. DEWYTREE Ultra vitalizējoša emulsija ar gliemežu
sekrētu, 150 ml
3. DEWYTREE Ultra vitalizējošs serums ar gliemežu
sekrētu, 70 ml
Bagātīgā un mitrā sejas emulsijas tekstūra nodrošina sejas
liftingu un mitrināšanu, pateicoties seruma sastāvā esošajiem
mitrinātājiem un gliemežu sekrēcijas filtrātam. Ādas pH
atjaunošana un vitalizējošā funkcija. Dermatoloģiski
pārbaudīts.

4. DEWYTREE Kolagēna sejas maska, N10
DEWYTREE Kolagēna sejas maskas bagātīgā krēma
formula nodrošina mitrināšanu un ādas elasticitāti. Piemērots
jutīgai ādai. Dermatoloģiski pārbaudīts.
5. DEWYTREE Hialuronskābes sejas maska, N10
DEWYTREE Hialuronskābes sejas maskas bagātīgā krēma
formula nodrošina mitrināšanu un ādas elasticitāti.
Piemērots jutīgai ādai. Dermatoloģiski pārbaudīts.

-25%
19.49 € 25.99 €

2.

3.

19.49 € 25.99 €

1.

19.49 € 25.99 €
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4.

22.50 € 30.00 €

5.

22.50 € 30.00 €

1. BeauuGreen antioksidanta glutationa hidrogela
maska, N1
BeauuGreen glutationa hidrogela maska ir piesūcināta ar
glutationu, kas palīdz pastiprināt antioksidantu iedarbību.
Šī maska efektīvi darbojas, lai stiprinātu ādas aizsargspēju
un atjaunotu tīrīgas ādas izskatu, nodrošinot tai barošanu
un vitalitāti.
2. BeauuGreen pretkrunciņu pullulāna hidrogela
maska, N1
BeauuGreen pullulāna hidrogela maska ir sejas maska ar
lielisku adhēziju, kas nodrošina vienmērīgu un tiešu ādas
barošanu. Šī maska efektīvi darbojas, lai palīdzētu ādai
izskatīties vitalizētai un uzturētu to veselīgu.

2.07 € 2.59 €

1.

3. BeauuGreen pretkrunciņu kolagēna un zelta
hidrogēla maska acu zonai, Large, 90 g/ 60 gab.
(30 pāri)
Beauugreen kolagēna un zelta hidrogela maska acu zonai
ir piesūcināta ar kolagēnu un zeltu, šī maska efektīvi
izlīdzina krunciņas, kā arī palīdz uzturēt veselīgu ādu,
barojot un atjaunojot to.
4. BeauuGreen jūras gurķa un melnā hidrogela
nostiprinoša maska acu zonai, Large, 90 g/ 60 gab.
(30 pāri)
Beauugreen jūras gurķa un melnā hidrogela maska acu
zonai ir bagātīgi piesūcināta ar jūras gurķa ekstraktu,
zināmu arī kā “jūras žeņšeņs”. Šī maska palīdz uzturēt ādu
stingru, uzlabojot ādas elasticitāti un veicinot metabolismu.

2.07 € 2.59 €

3.

2.

13.19 € 16.49 €

4.
13.19 € 16.49 €

-20%
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2.

Jaunums

52.29 €

1.
8.49 €

1. Eucerin Aquaphor SOS Lip Repair lūpu
balzams, 10 ml
Atjauno, aizsargā un mīkstina sausas,
sasprēgājušas lūpas 60 sekundēs! Tiek radīta
ideāla aizsargbarjera ātrai ādas atjaunošanai.
Nesatur smaržvielas un konservantus.
2. Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D
serums ar tiamidolu, 30 ml
Iedvesmojoties no dermatoloģiskajām procedūrām,
Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D serums ir
viegls un mitrinošs pretnovecošanās serums, kas efektīvi
atrisina 3 ādas novecošanās problēmas:
1. Vecuma plankumi: Formulas sastāvā ir tiamidols.
Unikālais Eucerin patentētais tiamidols iedarbojas uz
hiperpigmentācijas pamatcēloni un ir klīniski pierādīts,
ka tas samazina vecuma plankumus un novērš atkārtotu
plankumu parādīšanos.
2. Manāmi izlīdzina dziļas grumbas.
3. Aktīvā sastāvdaļa arktīns paātrina kolagēna
atjaunošanos ādas šūnās, lai uzlabotu ādas elastību.

12

Pirmā patentētā dermo-kosmētiskā pildviela /
filleris/ lietošanai mājās. Fillerina kosmētika ir unikāla
alternatīva hialuroskābes (HIU) mikroinjekcijām.
1. Pre-Fillerina krēmveida sejas ādas attīrīšanas
līdzeklis ar birstīti, 50 ml
Īpašs krēmveida līdzeklis padziļinātai ādas attīrīšanai,
kura galveno sastāvdaļu pamatā ir dažādu molekulmasu
hialuronskābe un saharozes esteri, kas mitrina un atjauno
ādu.
2. Fillerina Dermo-kosmētiskās pildvielas
komplekts lietošanai mājās, intensitāte 2, 2x30 ml
Fillerina 14 dienu kosmētiskā filleru procedūra ar
6 dažādu hialuronskābju molekulmasu ir unikāla
alternatīva HIU mikroinjekcijām, kā arī piemērota pēc
injekcijām ādas stāvokļa uzturēšanai.

1.

3. Filleris lūpām, intensitāte 3, 7 ml
Lūpu filleris veicina apjoma palielināšanos, pateicoties
6 dažādām hialuronskābēm ar atšķirīgu molekulmasu.
Dažādās molekulas ir kalibrētas, lai piepildītu, pabarotu
un mitrinātu plāno lūpu ādu, palielinātu iesūkšanās spēju
un apjoma palielināšanas efektu.
4. Fillerina 932, fillera gels ādai ap acīm, 15 ml
Dermokosmētiskais fillera gels satur 9 hialuronskābes,
3 kolagēnus un 2 elastīnus, kas nodrošina intensīvu
mitrināšanu un nomierina, izlīdzina grumbiņas un
smalkās līnijas, piepildot ādu. Tas veido elastīgo šķiedru
tīklu, kā arī pasargā no transepidermālā ūdens zuduma.
Kosmētika pieejama “Mēness aptieka” aptiekās:
RĪGA 13.janvāra iela 8, Brīvības iela 74 – 26, Brīvības gatve 372 – 1,
Krasta iela 46, Krišjāņa Valdemāra iela 112, Grostonas iela 1, Vaļņu iela 28-5.
JŪRMALA Jomas iela 66, Talsu šoseja 29.
JELGAVA Katoļu iela 18.
SIGULDA Strēlnieku iela 2.
TALSI Rīgas iela 8.

2.

88.14 € 117.52 €

44.07 € 58.76 €

4.
3.

-25%

67.89 € 90.52 €

82.19 € 109.59 €
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Sadarbojoties Korejas un Francijas zinātniskajām
laboratorijām, radīts zīmols JOWAÉ – veselīgai un starojošai
sejas ādai.
1. JOWAÉ serums ādas krāsas uzlabošanai, 30 ml
Serums ar balto tēju un C, E un B3 vitamīnu kompleksu, uzlabo ādas
toni, mazina pigmentācijas plankums. Uzklāt no rīta pirms krēma.
2. JOWAÉ nakts serums, 30 ml
Ādas detoksam un mirdzumam ar fermentētu melno tēju, kam piemīt
spēcīgas antioksidanta un detoksikācijas īpašības. Atjauno ādu jau
vienas nakts laikā. Sastāvu papildina AHA skābes un B3 vitamīns.
No rīta ada izskatās atpūtusies, pilna enerģijas un svaiguma.
JOWAÉ pret grumbām līnijas sastāvā ir antioksidants
lumifenols un sarkanais žeņšeņs, kas jau tūkstošiem gadu
medicīnā tiek izmantots stimulējošo un pret novecošanās
īpašību dēļ.

3. JOWAÉ serums pret grumbām ādai ap acīm, 15 ml
Izlīdzina un atjauno ādu ap acīm. Satur arī hialuronskābi un brūno
jūras aļģu ekstraktu, kas mazina noguruma pazīmes. Dermatoloģiski
un oftalmoloģiski pārbaudīts.
4. JOWAÉ krēms pret grumbām sausai ādai, 40 ml
Bagātīgas tekstūras atjaunojošs krēms izlīdzina ādu un samazina
grumbas. Papildus hialuronskābei un peptīdiem, sastāvā ir
makadāmijas eļļa un šī sviests, kas baro ādu un nodrošina komforta
sajūtu visas dienas garumā.
5. JOWAÉ krēms pret grumbām normālai un kombinētai
ādai, 40 ml
Vieglas tekstūras atjaunojošs krēms, izlīdzina grumbas. Satur
hialuronskābi un peptīdus, kas izlīdzina ādu. Rezultātā grumbas
izskatās samazinātas un izlīdzinātas, āda kļūst elastīga, tā izskatās
acīmredzami jaunāka un gludāka.

5.
4.
18.24 €

2.
22.32 € 31.89 €

1.
22.15 €
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3.
16.42 € 23.46 €

31.64 €

26.05 €

18.24 € 26.05 €

-30%

Eucerin Hyaluron-Filler C vitamīna
serums 8 ml N3
Eucerin Hyaluron-Filler vitamīna C serums
ādas jaunības saglabāšanai ar 10% tīra un tikai
pirms pašas lietošanas aktivizēta C vitamīna
visiem ādas tipiem.
Serums, kas ātri uzsūcas, stiprina un izlīdzina
ādu, vienlaicīgi aizpildot grumbas. Āda
izskatās svaigāka un starojošāka jau pēc 7
dienām. Nenosprosto poras. Lieliski piemērots
dekoratīvās kosmētikas bāzes klājumam.

-25%

37.32 € 49.76 €
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Jaunums

DE:LASHTM PREMIUM klases skropstu izskata uzlabojošs
serums, 9 ml
Bagātīgs peptīds ar dažādiem dabīgiem ekstraktiem nodrošina skropstu
barošanu krāšņākam to apjomam. Tas arī palīdz dabīgajām skropstām
būt veselīgākām un spīdīgākām.

30.74 € 40.99 €

-25%

3.

3.43 €
4.29 €

JAUNUMS! Neutrogena Hydrogel Recovery Mask
1.

kolekcija - Intensīva atveseļošanās pēc garas, aizņemtas nedēļas, lai
atgūtu veselīgu ādas izskatu.

3.59 € 4.49 €

1. Neutrogena CICA-REPAIR cimdu pāris ar atjaunojošu
masku, kas paredzēts sausu roku mitrināšanai, izlīdzināšanai un
atjaunošanai.
2. Neutrogena CICA-REPAIR maska pēdām - tā ir kopšana, kas
mitrina, atslābina un atjauno ļoti sausas un bojātas pēdas jau ar pirmo
lietošanas reizi. Īpaši ieteicama ļoti sausām pēdām un sasprēgājušiem
papēžiem, jo intensīvi mazina spriedzi.
3. Neutrogena Cellular Boost hidrogela maska ar adenozīnu
sejas ādas novecošanās pazīmju mazināšanai un ādas
bagātīgai kopšanai. Maska, kas bagātināta ar adenozīnu, mīkstina
smalkās ādas līnijas un atbrīvo ādu no noguruma pazīmēm, kā
rezultātā seja izskatās manāmi gludāka un jaunāka.
4. Neutrogena Deep Clean hidrogela maska ar jūras aļģu
ekstraktu sejas ādas dziļai attīrīšanai un bagātīgai kopšanai.
Jūras aļģu ekstrakts koncentrāta sastāvā stimulē kolagēna un hialurona
sintēzi un piesātina ādu ar mitrumu.
5. Neutrogena Hydra Boost hidrogela maska ar hialuronskābi
sejas ādas bagātīgai mitrināšanai. Izstrādāta Korejā un
izgatavota no hidrogela materiāla, vienreiz lietojamā maska lieliski
pielīp pie sejas, lai panāktu maksimālu efektu un absorbciju.

3.59 € 4.49 €
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2.

-20%

3.43 €
4.29 €

4.

5.
3.43 €
4.29 €

1. MATIS Global-Eyes Intensīvi atjaunojošs krēms ādai
ap acīm, 15 ml
Atjauno ādu, mazina pietūkumu, tumšos lokus, krunciņas.
Ideāli piemērots sievietēm ar dažādām novecošanas pazīmēm.
Perfekta aktīvo sastāvdaļu kombinācija, lai acu zona atkal atgūtu
jaunību. Tas ne tikai mazina krunciņas - krēms vienlaikus
nodrošina kombinētu trīs veidu iedarbību: iedarbojas pret
krunciņām, pietūkumu un tumšajiem lokiem.
2. MATIS Lifting-Eyes izlīdzinošs, tonizējošs krēms ādai
ap acīm, 15 ml
Nogludinoša iedarbība, mazina krunciņas ap acīm.
Krēma gelveida tekstūra sniedz patīkami atsvaidzinošu sajūtu.
Nodrošina kosmētiska liftinga efektu jauneklīgākam skatienam.
Ideāli piemērots ikvienai sievietei vecumā pēc 35 gadiem ar
smagiem plakstiņiem vai krunciņām acu zonā.

-20%

3. MATIS Recomfort-Eyes barojoša acu un lūpu maska,
20 ml
Maskai ir krēmīga tekstūra, un tā sniedz komfortu ādai ap acīm.
Maska intensīvi baro un mitrina ādu. Tā ir piemērota arī lūpām,
padarot ādu tvirtu, maigu un sniedzot tai komfortu.
Ideāli piemērota sievietēm jebkurā vecumā.
4. MATIS Biphase-Eyes divfāžu līdzeklis acu un lūpu
kosmētikas noņemšanai, 150 ml
Kosmētikas noņemšanas līdzeklis ātri un maigi noņem pat
visnoturīgāko kosmētiku, arī ūdensnoturīgu (skropstu tušu, laineri,
vaigu sārtumu, lūpukrāsu). Divfāžu tekstūra neatstāj uz ādas
taukainu slāni. Piemērots visu vecumu sievietēm.

4.

3.

1.

47.99 € 59.99 €

2.

37.59 € 46.99 €

Kosmētika pieejama “Mēness aptieka” aptiekās:
RĪGA Brīvības iela 74 - 26, Brīvības iela 90, Brīvības gatve 372 – 1,
Krasta iela 46, Krišjāņa Valdemāra iela 112, , Grostonas iela 1,
Vaļņu iela 28-5, Rīga /Aspazijas bulvāris 30-31 iela.
JELGAVA Katoļu iela 18. JŪRMALA Jomas iela 66.
TALSI Dundagas iela 18.

Jaunums

Mēness aptiekās

34.39 € 42.99 €

18.39 € 22.99 €
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1. WELEDA Skin Food Light losjons sausai sejas un
ķermeņa ādai, 75 ml
Intensīvas iedarbības losjons sausas sejas un/vai ķermeņa
ādas kopšanai un barošanai. Nodrošina tūlītēju mitrināšanu,
padara ādu maigu un gludu.

12.19 € 16.25 €

1.

2.

12.19 € 16.25 €

-25%

2. WELEDA Skin Food krēms ļoti sausai un raupjai
sejas un ķermeņa ādai, 75 ml
Ilgstošai ļoti sausas ķermeņa ādas kopšanai, mitrināšanai un
labsajūtai. Ar sevišķi bagātīgu sastāvu, viegli klājas un ļoti
ātri uzsūcas.

4.
20.90 € 27.86 €

3. WELEDA Skin Food lūpu balzams, 8 ml
Intensīvai ļoti sausu un sasprēgājušu lūpu barošanai un
aizsardzībai. Piešķir lūpām maigumu un elastību.
4. WELEDA Skin Food sviests sausai un ļoti sausai
ķermeņa ādai, 150 ml
Ilgstošai ļoti sausas ķermeņa ādas kopšanai, mitrināšanai un
labsajūtai. Ar sevišķi bagātīgu sastāvu, viegli klājas un ļoti
ātri uzsūcas.

3.

1. Pharmaceris F Coverage tonālais krēms Nr. 02, 30 ml
2. Pharmaceris E Emotopic īpaši spēcīgs, lipīdu slāni nostiprinošs
krēms, 75 ml
3. Pharmaceris H H-Purin Dry šampūns pret blaugznām, 250 ml
4. Pharmaceris N Puri-Capilique maigs, kapilārus nostriprinošs
toniks sejai, 200 ml
5. Pharmaceris A Puri-Sensilium maigas putas sejas un acu
mazgāšanai, 150 ml
Pharmaceris. Veselas ādas eksperts.

Inovatīvs dermokosmētikas zīmols, kas piedāvā efektīvus un drošus kosmētikas
produktus ādas kopšanai dažādu problēmu gadījumos.
Produkti izstrādāti ādas kompleksai ikdienas kopšanai biežāk sastopamo ādas
problēmu risināšanai. Produktu formulu izstrādē piedalās apjomīga komanda ar
dažāda spektra un nozaru ekspertiem. Pirms produkti tiek nodoti tirdzniecībā,
tie tiek padziļināti testēti in vitro, in vivo un ex vivo testos, lai nodrošinātu produktam
augsta līmeņa kvalitāti, efektivitāti un drošumu lietošanā.
Pharmaceris dermatoloģiskā kosmētika nesatur: parabēnus, krāsvielas, alergēnus,
ziepes, smaržvielas, SLA, SLES.

18.23 € 22.79 €

1.

-20%

8.24 € 10.99 €

3.

4.

5.

11.11 €
13.89 €

2. 10.87 € 13.59 €

18

10.71 € 13.39 €

11.83 € 14.79 €

Jaunums

Mēness aptiekās

39.99 € 49.99 €

4.

PAR PIRKUMU VIRS 25 EUR,
DĀVANĀ SAŅEM PAYOT PATE
GRISE MATIFIANTE SEJAS
KRĒMU, 30 ML

-20%
1.

23.99 € 29.99 €

CREME NO2
Dermo-kosmētikas līnija jutīgai
un reaktīvai ādai. Mazina
ādas kairinājumu, sausumu,
apsārtumu, atjauno ādas floras
līdzsvaru.
1. PAYOT CRÈME N°2 CC CREAM
Apsārtumu un nelielas ādas
nepilnības maskējošs un
koriģējošs līdzeklis ar SPF 50+,
40 ml
Dziedējoša un pretiekaisuma iedarbība,
mazina kairinājumu.
2. PAYOT CRÈME N°2
CACHEMIRE bagātīgs, mitrinošs
krēms jutīgai, trauslai, stresa
skartai ādai, 50 ml
Sastāvā esošās prebiotikas un probiotikas
atjauno ādas floras līdzsvaru, novērš
diskomforta sajūtu. Mazina kairinājumu
un apsārtumu, cīnās pret ādas stresu.
Kopj un mitrina sejas ādu.
PATE GRISE. Ekspertu izstrādāta
ādas kopšanas līnija kombinētai/
taukainai ādai ar noslieci uz
izsitumiem.
3. PAYOT PÂTE GRISE
L’ORIGINALE attīrošs,
antibakteriāls līdzeklis pret
pūtītēm, 15 ml
Novērš pūtīšu veidošanos, ārstē, attīra
un paātrina pūtīšu nobriešanu, kā arī
nomierina iekaisumu. Lieto lokāli uz
pūtītēm, pēc rūpīgas ādas attīrīšanas.

3.

17.59 € 21.99 €

4. PAYOT PÂTE GRISE
CONCENTRÉ ANTIIMPERFECTIONS attīrošs serums
problemātiskai ādai, 30 ml
Mazina izsitumus un ādas nepilnības,
novērš to atkārtotu veidošanos, stiprina
ādas floras dabīgo aizsargsistēmu.
Sastāvā esošais cinks ir dabiski
antibakteriāls līdzeklis - tas attīra
epidermu, ierobežojot aknes patogēnus.
Kosmētika pieejama “Mēness aptieka”
aptiekās:
RĪGA Brīvības iela 74 - 26, Brīvības iela 90,
Brīvības gatve 372 – 1, Krasta iela 46, Krišjāņa
Valdemāra iela 112, , Grostonas iela 1, Vaļņu iela
28-5, Rīga /Aspazijas bulvāris 30-31 iela.
JELGAVA Katoļu iela 18.
JŪRMALA Jomas iela 66.
TALSI Dundagas iela 18.

Dāvanu skaits ir ierobežots.

2.

37.59 €

46.99 €
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1.

-25%

8.51 € 11.35 €

10.94 € 14.59 €

Jaunums
3.

4.
8.02 € 10.69 €

5.
8.51 € 11.35 €

7.72 € 10.29 €

2.
1. PLACENTA VITAE Losjons ar placentas ekstraktu matu
izkrišanas novēršanai, 10 ml x 12
2. PLACENTA VITAE Šampūns pret matu izkrišanu ar
Placentas ekstraktu un Pantenolu novājinātiem un plāniem
matiem, 250 ml
3. PLACENTA VITAE Stiprinošs un restrukturizējošs serumspraimeris skropstām, 14 ml.
4. PLACENTA VITAE Šampūns pret dzelteno toni ar placentas
ekstraktu baltiem, blondiem un balinātiem matiem, 250ml
5. PLACENTA VITAE reģenerējoša maska pret matu izkrišanu
ar placentas ekstraktu un pantenolu novājinātiem un plāniem
matiem, 250 ml
6. PLACENTA VITAE barojošs matu serums ar argāna eļļu un
Placentas ekstraktu, 50 ml
PLACENTA VITAE - profesionāla matu kopšanas līnija, matu sakņu
stiprināšanai un augšanas veicināšanai.
Paredzēta visiem matu tipiem - īpaši trauslu, novājinātu matu
atjaunošanai un matiem, kuriem ir tendence lūzt un izkrist.
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6.
8.02 € 10.69 €

PLACENTA VITAE produkti ir radīti, lai rūpētos par galvas ādu, maigi
to mitrinot un stiprinot matu saknes. Sastāvā esošā aktīvā viela - Placentas
ekstrakts, sniedz dziļi atjaunojošu iedarbību, kas palīdz stimulēt matu
saknes un atgūt bioķīmisko līdzsvaru galvas ādā. Regulāri lietojot, palīdz
samazināt matu izkrišanu, veicināt to augšanu, samazina šķelšanos un
lūšanu. Ar kondicionējošo iedarbību padara matus mīkstākus, elastīgākus
un viegli ķemmējamus jau pēc pirmās lietošanas reizes.
PLACENTA VITAE - spēcīgāku un veselīgāku matu sākums!

Dabīga sastāva Latvijā ražoti šampūni un matu maskas. Līnija ietver divu veidu šampūnus un divu
veidu matu maskas.
1. Kamēlija šampūns ar zīda proteīnu un aminoskābēm, 250 ml
2. Kamēlija maska matiem ar zīda proteīnu un aminoskābēm, 200 ml
Šampūns un matu maska ar zīda proteīniem un aminoskābēm uzlabo matu elastību, piešķir tiem
spīdumu un atjauno dabīgo mitruma līdzsvaru.
3. Kamēlija šampūns ar Hairdensyl kompleksu un sarkano sīpolu ekstraktu, 250 ml
4. Kamēlija maska matiem ar Hairdensyl kompleksu un sarkano sīpolu ekstraktu, 200 ml
Samazina matu izkrišanu, stimulē matu augšanu, atjauno matu struktūru, palielina apjomu un novērš to
priekšlaicīgu novecošanos.
Produkti nesatur alkoholu, parabēnus un SLS.
“Kamēlija” zīmola kosmētikas produkti liks ikvienai sievietei justies mīlētai, skaistai un elegantai!
6.59 € 10.99 €

1.

6.59 € 10.99 €

3.

-40%

7.19 € 11.99 €

2.

4.
7.19 € 11.99 €
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23.24 € 30.99 €

29.99 € 39.99 €

1.

3.

4.

1. – 4.2 DSD de Luxe trīskāršas iedarbības kondicionieris matiem, 500 ml
2. – 3.4.4 DSD de Luxe Capixil + Placenta Shock losjons matu augšanas veicināšanai, 100 ml
3. – 4.1 DSD de Luxe Keratīna šampūns matu augšanas veicināšanai, 500 ml
4. – 4.5 DSD de Luxe Keratīna serums matiem, 200 ml
5. – 3.4 DSD de Luxe Forte losjons pret intensīvu matu izkrišanu, 10 ml 10 ampulas
DSD de Luxe keratīna sērijas produkti – šampūns (4.1), kondicionieris (4.2), serums (4.5) : stimulē matu
augšanu; uzlabo bojātu matu struktūru. Mati iegūst pievilcīgu spīdumu, kļūst stiprāki un apjomīgāki.
Losjoni pret matu izkrišanu (3.4) un matu augšanas veicināšanai (3.4.4): stimulē matu augšanu; uzlabo matu
struktūru; piešķir matiem spīdumu un apjomu.
Regulāri lietojot DSD de Luxe ārstnieciskos matu kopšanas līdzekļus, tiek uzlabota barības vielu
apmaiņa mata folikulos, ļaujot matam augt spēcīgākam, un tiek pagarināta tā augšanas fāze.

5. 28.22 € 37.62 €
2.

-25%

23.99 € 31.99 €
29.24 € 38.99 €

”7 eļļas” nodrošina matiem sabalansētu
kopšanu, padara tos spēcīgākus
un veselīgākus. Produktu sastāvā ir
komplekss no 7 speciāli atlasītām eļļām
un inovatīvs komplekss
Vital Hair Aktive+, kurš stimulē asins
mikrocirkulāciju, uzlabo matu folikulu
piesātināšanu ar skābekli, veicina
bāgātināšanu ar barojošām vielām.
Visa matu stumbra aizsardzība,
atjaunošana un rekonstrukcija: no
kutikulas līdz korteksam. Stiprina,
atjauno un aizsargā matu no iekšpuses,
samazina tā lūšanu uz 80%.
1. ”7 masel” 7 in 1 šampūns pret
matu izkrišanu, 200 ml
Maigā šampūna bāze nesatur SLS un
SLES, saudzīgi attīra matus un galvas
ādu. Piemērots ikdienas lietošanai.
2. ”7 masel” 7 in 1 stimulējošs
serums pret matu izkrišanu,
100 ml
Paredzēts novājinātiem matiem ar
tendenci uz izkrišanu. Ideāli kopj galvas
ādu, palīdz saglabāt matu veselību.
Nepadara matus smagus, nesatur
spirtu, nav nepieciešams izskalot.
3. “7 masel” 7 in 1 intensīva
maska pret matu izkrišanu,
200 ml
Stiprina matu keratīna slāni, atjauno
matu veselumu, atvieglo ķemmēšanu.
4. ”7 masel” 7 in 1 eļļa pret matu
izkrišanu, 100 ml
Paredzēts jutīgai galvas ādai, pastiprina
matu folikulu barošanu un asisnsriti.
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-25%
4.12 € 5.49 €

2.

4.12 € 5.49 €

4.

1.

4.12 € 5.49 €
4.12 € 5.49 €

3.

ALTERNATĪVA INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM,
REVOLUCIONĀRA FORMULA, aizsargāta
ar 8 Šveices un Eiropas patentiem. Crescina ir
dermatoloģisks kosmētikas līdzeklis, kas veicina
fizioloģisko matu augšanu un novērš matu izkrišanu.
1. CRESCINA HFSC ampulu komplekss
matu augšanas atjaunošanai un pret matu
izkrišanu vīriešiem, intensitāte 1300, N 10+10
Koncentrācija 1300 piemērota izteikti plāniem
matiem un vēlīnai matu izkrišanas stadijai. Ieteicams
matu izkrišanas un augšanas korekcijai, ko izraisa
fizioloģiski, nevis patoloģiski cēloņi.
2. CRESCINA RE-GROWTH HFSC šampūns
matu augšanas atjaunošanai un pret matu
izkrišanu sievietēm, intensitāte 500
Specializēts šampūns piemērots ļoti plāniem matiem
un vidējai matu izkrišanas stadijai. Pateicoties
unikālajam sastāvam, tiek aktivizēti „snaudošie”
sīpoliņi, tiek efektīvi noņemti netīrumi, liekais
tauku daudzums, blaugznas. Galvas ādas stāvoklis
uzlabojas un mati kļūst biezāki.
3. CRESCINA RE-GROWTH HFSC šampūns
matu augšanas atjaunošanai un pret matu
izkrišanu vīriešiem, intensitāte 1300

Specializēts šampūns piemērots izteikti plāniem
matiem un vēlīnai matu izkrišanas stadijai.
Pateicoties unikālajam sastāvam, tiek aktivizēti
„snaudošie” sīpoliņi, tiek efektīvi noņemti netīrumi,
liekais tauku daudzums, blaugznas. Galvas ādas
stāvoklis uzlabojas un mati kļūst biezāki.
4. CRESCINA RE-GROWTH HFSC matu
augšanu atjaunojošas ampulas sievietēm,
intensitrāte 500, N 10
Koncentrācija 500 piemērota ļoti plāniem matiem
un vidējai matu izkrišanas stadijai. Ieteicams
matu izkrišanas un augšanas korekcijai, ko izraisa
fizioloģiski, nevis patoloģiski cēloņi. Patentētās
aktīvās sastāvdaļas veicina matu folikula cilmes šūnu
pilnvērtīgu darbību.
Kosmētika pieejama “Mēness aptieka”
aptiekās:
RĪGA 13.janvāra iela 8, Brīvības iela 74 – 26,
Brīvības gatve 372 – 1, Krasta iela 46, Krišjāņa
Valdemāra iela 112, Grostonas iela 1, Vaļņu iela
28-5, JŪRMALA Jomas iela 66, Talsu šoseja 29.
JELGAVA Katoļu iela 18. SIGULDA Strēlnieku
iela 2. TALSI Rīgas iela 8.

3.
24.98 € 33.30 €

2.

19.73 € 26.30 €
78.62 € 104.82 €

4.

1.
160.80 € 214.40 €

-25%
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1. GUM ActiVital Sonic Power vibrējošā zobu birste
2. GUM ActiVital Sonic Power zobu birstes maiņas galvas N2
GUM ActiVital Sonic zobu birste ar bateriju vibrē, lai saudzīgi notīrītu
zobus un stimulētu jūsu smaganas veselīgai mutes dobuma aprūpei
katru dienu. Pierādīta augstākā iedarbība: īpaši konusveida sariņi ir par
50% efektīvāki, sasniedzot starpzobu vietas un noņemot 47 reizes vairāk
aplikuma zem smaganu līnijas.
GUM ActiVital Sonic zobu birstes rezerves galvas saudzīgi tīra zobus
veselīgai mutes dobuma kopšanai katru dienu.
1.
15.53 € 20.70 €

-25%
2.
4.91 € 6.55 €
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1. Oral-B Essential Mint zobu diegs, 50 m
2. Oral-B Gum & Enamel Whitening zobu
pasta, 75ml
3. Oral-B Vitality 100 Cross Action
elektriskā zobu birste
Ar Oral-B iegūstiet lielisku aizsardzību zobiem!
Oral-B elektriskās zobu birstes noņem līdz pat
90% vairāk aplikuma, nekā manuālās zobu birstes,
pateicoties rotējošām svārstību kustībām un 2D
tehnoloģijai. Oral-B Gum&Enamel baltinošā zobu
pasta ikdienas lietošanai, kas palīdz revitalizēt
smaganas un atjaunot zobu emalju. Oral-B zobu
diegi nodrošina ideālu zobu diegošanu, sniedzot
svaiguma un tīrības sajūtu. Piemēroti arī platīšu
un platāku zobu starpu tīrīšanai, lieliski noņem
aplikumu grūti aizsniedzamās vietās.
3.
23.10 € 28.87 €

-20%

2. 4.36 € 5.45 €

1.

2.12 € 2.65 €
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Ziemā īpaši gribas palutināt savu ādu, jo temperatūras svārstību,
vēja, sausā vai mitrā gaisa ietekmē tā kļūst arvien jutīgāka un sausāka.
LIPIKAR produktu līnija nomierina un mitrina ādu, palīdz atjaunot tās
aizsargbarjeru. LIPIKAR AP+ produkti atjauno mikrobioma līdzsvaru,
novērš ādas kairinājumu un niezi, aizkavē atkārtotus sausas ādas
problēmas uzliesmojumus. Klīniskie pētījumi pierādījuši LIPIKAR AP+
efektivitāti un augsto toleranci visās vecuma grupās, pat jaundzimušajiem. LA ROCHE-POSAY ir celmlauzis ādas mikrobioma izpētē, to
izvēlas un rekomendē dermatologi visā pasaulē.

1. LIPIKAR Huile AP+ lipīdus papildinoša attīroša eļļa,
400 ml. Samazina kairinājumu un niezi. Piemērota ļoti sausas, jutīgas
ādas attīrīšanai bez berzēšanas. Mitrina, palīdz atjaunot ādas komforta
sajūtu, samazina kairinājumu un niezi, aizsargā no cieta ūdens
sausējošās iedarbības.
2. LIPIKAR AP+M balzams ķemenim, 200 ml. Atjauno ādas
mikrobioma līdzsvaru, nekavējoties nomierina ādu, mazina niezi
un aizkavē recidīvus.
3. LIPIKAR Syndet AP+ lipīdus papildinošs mazgāšanās
krēms, 200 ml. Mazina ādas kairinājumu un niezi. Maigi attīra
ādu, nekairina acis.

2.
18.39 €

3.
13.39 €

1.
16.00 €
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NEO TONIQ OIL, 60 ml
NEO TONIQ OIL ir
tonizējoša, izsmidzināma eļļa
ķermenim ar vieglu lavandas
aromātu, kas paredzēta striju
izskata uzlabošanai un to
profilaksei. Ķermeņa eļļa ir
piemērota sausas ādas kopšanai.
NEO TONIQ OIL mitrina un
mīkstina ādu, uzlabo tās elastību
un tvirtumu.
9.37 € 12.49 €

-25%
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1. Mustela® attīrošā eļļa sausai ādai, 500 ml
2. Mustela® barojošs losjons ar aukstuma krēmu
ķermenim, 200 ml
3. Mustela® barojošs krēms ar aukstuma krēmu
sejai, 40 ml
Tava mazuļa ādas aizsardzība ziemā ar Mustela®!
Mustela® zīmols piedāvā drošus un inovatīvus produktus,
kas aizsargā un saglabā ādas veselību. Īpaši izstrādāti
produkti bērniem un zīdaiņiem kopš dzimšanas.
Satur patentētas dabīgas aktīvās sastāvdaļas: Avocado
Perseose®, Dermo Nutrition kompleksu, kas ne tikai
aizsargā un mitrina ādu nelabvēlīgos laikapstākļos, bet
arī pabaro to. Papildus lietošanas ieteikumus un sastāvu
skatīt uz katra produkta iepakojuma.

līdz

1.
9.86 €

14.09 €

2.

-60%

10.07 € 14.39 €

3.
3.60 € 8.99 €
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Jaunums

-25%

Mēness aptiekās

3.

4.

13.49 € 17.98 €

5.
1.

13.49 € 17.98 €

2.

13.49 € 17.98 €

1. Uriage Eau Thermale Rich Water mitrinošs krēms, 40 ml
Sausai/ļoti sausai ādai. Intensīvi mitrina, baro, nodrošina ilglaicīgu
ādas mitrināšanu, atjauno ādas hidrolipīdu aizsargplēvi, nostiprina ādas
aizsargbarjeru, neļauj ādai kļūt sausai, baro ādu, sniedz komforta sajūtu.
Uzklāj no rīta un/vai vakarā uz notīrītas sejas un kakla ādas. Lieliska
grima bāze.
2. Uriage Eau Thermale Water acu krēms-gels, 15 ml
Jutīgai un sausai ādai ap acīm. Mitrina, mazina pietūkumu un tumšos lokus
ap acīm. Aktivizē ūdens cirkulāciju, nodrošina ilglaicīgu ādas mitrināšanu
ap acīm, stiprina ādas aizsargbarjeru un neļauj ādai kļūt sausai, mazina
pietūkumu un tumšos lokus ap acīm.
3. Uriage Thermal micelārais ūdens normālai un sausai ādai,
250 ml
Normālai un sausai ādai. Attīra, mitrina, nomierina, stiprina ādas
aizsargbarjeru, mīkstina, aizsargā ādu no kaitīgās vides ietekmes.
Hipoalerģisks, oftalmologu izmēģināts. Samitrināt vates plāksnīti un notīrīt
seju, acis un kaklu. Nav nepieciešams noskalot ar ūdeni.

10.49 € 13.99 €

10.49 € 13.99 €

4. Uriage Baby šampūns, 200 ml
Maigi mazgā matus, piešķir spīdumu, nekairina acis. Šampūns ar patīkamu
smaržu, satur Uriage termālo ūdeni. Ļoti maigas aktīvās vielas mazgā,
nogludina matus un piešķir tiem spīdumu.
Bez parabēniem, bez ziepēm, bez fenoksietanola, hipoalerģisks.
5. Uriage Baby Cold krēms, 75 ml
Sausai un jutīgai zīdaiņu ādai. Sejai un ķermenim. Baby Cold krēma
tekstūra ir taukaina un speciāli radīta, lai pasargātu jutīgu zīdaiņu ādu
no kaitīgiem vides faktoriem (vēja, sala, nokrišņiem). Bišu vasks baro ādu.
Uraige termālais ūdens nomierina sakairinātu ādu. Uzklājiet krēmu tikai uz
tīras ādas, maigi iemasējiet.
Kosmētika pieejama “Mēness aptieka” aptiekās:
RĪGA Brīvības iela 74 – 26, Brīvības iela 90, Brīvības gatve 372 – 1, Krasta
iela 46, Krišjāņa Valdemāra iela 112, Grostonas iela 1, Maskavas iela 357,
Vaļņu iela 28-5, Rīga /Aspazijas bulvāris 30-31 iela.
JELGAVA Katoļu iela 18.
JĒKABPILS Vienības iela 7.
JŪRMALA Jomas iela 37, Raiņa iela 112B.
TALSI Dundagas iela 18.
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1. Magnesium Flakes vannas sāls, 450 g
100% tīra un dabiska sāls magnija hlorīds – līderis dziednieciskā ietekmē uz
mūsu organismu! Magnija vannas noņem nervu spriedzi, noskaņo uz ciešu
miegu, it īpaši periodos ar paaugstinātu garīgo aktivitāti. Atjauno muskuļus
pēc fiziskām slodzēm un ceļojumiem (spazmas, bloki); nostiprina ādas aizsargbarjeru un atveseļo to (dermatīts, sausa āda, psoriāze).
2. Magnesium Oil ķermeņa ādas kopšanai, 100 ml
Dabas magnija hlorīda koncentrāts ārīgai (transdermālai) lietošanai. Šī eļļa ir
piemērota: grūtniecēm, sportistiem, cilvēkiem, kas slimo ar balsta un kustību
aparāta slimībām, pie venozās mazspējas, muskuļu problēmām.
Eļļa arī palīdz atgūties pēc traumām un lūzumiem.
3. Magnesium Lotion losjons ķermeņa un roku ādas mitrināšanai
un kopšanai, 150 ml
Magnija līmeņa mīksta atjaunošanas metode caur ādu. Piemīt dziedējoša
un atjaunošanās iedarbība, uzlabo ādas aizsargfunkcijas. Piemērots jutīgai un
sausai ādai.
4. Magnesium Gel Sport masāžas un ādas kopšanas gels, 150 ml
Nodrošina super ātru magnija jonu nokļūšanu tieši šūnās. Ātri sasilda
muskuļus pirms treniņiem, sagatavo tos pret pārslodzi, pasargā no sastiepumiem. Noņem muskuļu blokus rehabilitācijas masāžas laikā, atjauno pēc
traumām.

3. 16.12 € 21.49 €
1.
15.67 € 20.89 €

2.
12.62 € 16.83 €

-25%
30

11.77 € 15.69 €

4.

Yogi Tea® – bioloģiskas izcelsmes tējas un garšaugu uzlējumi. Yogi Tea® produktos iekļauti gan pie
mums zināmi augi, kā piemēram, kumelīšu ziedi un liepziedi, kā arī eksotiski augi un garšvielas –
ingvers, kanēlis, kurkuma un citas.
1. YOGI TEA® tēja gremošanas uzlabošanai, 30,6 g
Tēja ir radīta, balstoties uz ājurvēdas receptēm, kas veicina gremošanas procesus. Tēja satur fenheli, lakricu un
piparmētru lapas, kas labvēlīgi iedarbojas uz gremošanas sistēmu. Dzeriet maltītes laikā vai pēc tās.
2. YOGI TEA® tēja imunitātes atbalstam, 34 g
Papildus veselīgajam un aktīvajam dzīvesveidam, palutiniet sevi ar tasīti karstas Yogi tējas. Rūgti saldā eihinācijas
garša saplūst ar plūškoka augļiem un aromātisko baziliku. C vitamīns no acerolas ķiršiem sniegs dabisku atbalstu
imūnsistēmai.
3. YOGI TEA® nomierinošā tēja, 30,6 g
Nomierinošā tēja ir unikāls nomierinošu un atslābinošu augu apvienojums. Tās intriģējošā garša, kas sevī vieno
kumelīšu un liepu ziedus, ļauj mūsu ķermenim un prātam atgūt mierpilnu līdzsvaru.
4. YOGI TEA® tēja naktsmieram, 30,6 g
Lielisks veids, kā vakarā atpūsties, ir baudot šo tēju. Šīs tējas sastāvā esošie augi - kumelītes, muskatrieksts un lavanda,
ir tradicionāli izmantoti ājurvēdā un rietumos, lai atpūtinātu ķermeni un vairotu miera sajūtu.
5. YOGI TEA® tēja atvieglotai elpošanai, 30,6 g
Elpošana ir ikvienas dzīvības pamatā. Sastāvā esošais eikalipts rada krūtis atverošu sajūtu, atkal ļaujot brīvi elpot.
Timiāns un baziliks apvienojumā ar sildošo kanēli un ingveru rada patīkamu garšu.

4.15 € 5.19 €

-20%

1.

2.

3.

4.

-30%

5.

1. BIO-OIL eļļa ādas kopšanai, 125 ml
Bio-Oil eļļa ādas kopšanai ir īpašs ādas kopšanas līdzeklis, kura sastāvs palīdz
uzlabot rētu, striju un nevienmērīgas ādas krāsas izskatu. Tā unikālā formula
ar inovatīvo sastāvdaļu PurCellin OilTM ir arī ļoti iedarbīga, lietojot uz
novecojošas vai dehidrētas ādas.

-30%

2. BIO-OIL gels sausai ādai, 100 ml
Bio-Oil gels sausai ādai ir progresīvs līdzeklis sausas ādas kopšanai. Tā
izgatavošanai par pamatu ņemta tehnoloģija, kas pašlaik tiek izmantota
sausai ādai paredzēto krēmu, losjonu un ķermeņa sviestu ražošanā, bet
neefektīvā ūdens bāze šo līdzekļu sastāvā ir aizstāta ar eļļu, padarot Bio-Oil
līdzekli 100% iedarbīgu un piedāvājot sastāvu jaunā modernā želejas veidā.

16.26 € 23.23 €

1.

9.09 € 12.99 €

2.
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1. Hair Volume Gummies košļājamās
pastilas, N60
2. Hair Volume tabletes, N30
3. Skin Care Collagen Filler tabletes, N60
Vitamīni matiem ar ābolu ekstraktu Hair
Volume™ un Hair Volume™ GUMMIES
satur aktīvu barības vielu kombināciju, kas
baro matu folikulus un uztur normālu matu
stāvokli. Tikai 1 tablete vai 2 gardas pastilas
dienā palīdzēs parūpēties par Jūsu matiem.
Vitamīni ādai Skin Care™ Collagen
Filler satur kolagēnu, augu ekstraktus,
astaksantīnu un C vitamīnu, kas veicina
normālu kolagēna veidošanos un aizsargā
ādas šūnas no oksidatīvā stresa.
17.08 € 26.27 €

3.
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17.22 € 26.49 €

2.

-35%
17.06 € 26.25 €

1.
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-20%
Elite® D3 VITAMĪNS 4000 SV košļājamās
tabletes, N40
D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas
darbību, kā arī kalcija un fosfora normālu
uzsūkšanos un palīdz uzturēt normālu kalcija
līmeni asinīs.
Lietošana: 1 košļājamā tablete dienā.
Elite® D3 VITAMĪNS 4000 SV SPRAY
aerosols, 10 ml
D vitamīns veicina kalcija un fosfora normālu
uzsūkšanos, palīdz uzturēt normālu kalcija
līmeni asinīs, kaulu un zobu veselību, muskuļu
darbību, veicina normālu imūnsistēmas darbību
un ir nepieciešams šūnu dalīšanās procesam.
Lietošana: pieaugušajiem un pusaudžiem (no
11. g. v.) lietot 1 pūtienu dienā, vēlams kopā ar
uzturu.

11.03 € 13.79 €

1+1*

Elite® PERFECT & BEAUTY tabletes, N30
Unikāla vitamīnu un minerālvielu kombinācija
sievietēm ar biotīnu, kas palīdz uzturēt matu un
ādas veselību.
Lietošana: pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma un
pieaugušajiem pa 1 tabletei dienā ēšanas laikā.

17.99 €

-20%

Elite® MAN POWER kapsulas, N60
Specializēts vitamīnu un minerālvielu
komplekss vīriešiem ar Sibīrijas žeņšeņa
ekstraktu.
Lietošana: pieaugušajiem 1 vai 2 kapsulas dienā
pēc ēšanas, uzdzerot šķidrumu.
*Pērkot vienu iepakojumu, otru tādu pašu
saņem dāvanā

12.12 € 15.15 €

1+1*
17.99 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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19.49 €

1+1

*

Īpaša augu izcelsmes omega-3 un omega-6
taukskābju, vitamīnu un dabas vielu kombinācija
viņai un viņam divās dažādās kapsulās. 3 vienā!
19.49 €

Garšīgā košļājamā “zelta” kapsula satur:
* vērtīgas augstākās kvalitātes augu izcelsmes
omega-3 un omega-6 taukskābes no upeņu sēklu
un linsēklu eļļām, kas papildinātas ar koenzīmu
Q10 un E vitamīnu.
“Pērļu rozā” kapsula - viņai;
“Pērļu melnā” kapsula - viņam satur:
* īpašu vitamīnu, makro un mikroelementu;
* sievietes un vīrieša organismam piemērotu
dabas vielu kombināciju.
GoLife Beauty kapsulas, N60
Sievietes skaistumam un labsajūtai!
Ar naktssveces un gurķenes eļļu, hialuronskābi,
kolagēnu un astaksantīnu tieši sievietēm –
ādas, matu veselībai un hormonālā līdzsvara
uzturēšanai.
GoLife Strong kapsulas, N60
Vīrieša spēkam, potencei un enerģijai!
Ar L-arginīnu, taurīnu, tribuļa, divdaivu ginka un
makas ekstraktiem vīrieša organisma vajadzībām.

*Pērkot vienu, otrs tāds pats produkts dāvanā
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Katru dienu mūsu acis daudz un intensīvi strādā.
Viedierīces un TV ekrāni, lasīšana un transportlīdzekļa
vadīšana ir tikai daži no ārējiem faktoriem, ar kuriem
mūsu acis saskaras šajā mūsdienu pasaulē. Ir vairāki
veidi, kā palīdzēt ļoti nogurušām acīm: pavadīt vairāk
laika svaigā gaisā, veikt regulārus pārtraukumus un
veikt relaksējošus acu vingrinājumus. Pareizu higiēnas
paradumu ievērošana, piemēram, mitrinošu acu pilienu
lietošana, ir svarīga acu kopšanas sastāvdaļa.
Jums vajadzētu arī atcerēties apzināti lietot augstas
kvalitātes uztura bagātinātāju, kas bagātināts ar
svarīgām uzturvielām, tā nodrošinot acīm pietiekamu
daudzumu barības vielu.

1. OCUTEIN BRILLANT kapsulas, N30* briljanta aizsardzība nogurušām, pie lielām slodzēm
acīm.
2. OCUTEIN Sensitive PLUS mitrinoši pilieni ar
hialuronu un melleņu ekstraktu - jutīgām acīm, kas ir
pakļautas lielai slodzei. Medicīnas ierīce.
3. OCUTEIN RETIN kapsulas, N30* - uzlabota
formula pie lielām slodzēm, acu mikrocirkulācijai.
4. OCUTEIN FORTE kapsulas, N30* - trīskārša
iedarbība uz sausām, pie lielām slodzēm acīm.

14.95 € 18.69 €

3.

līdz

-30%
14.55 € 18.19 €

12.02 € 17.17 €

1.

4.
7.77 € 11.10 €

2.
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Cemio Gemze kapsulas, N60
Locītavām, skrimšļiem, kauliem
Īpaša kombinācija, kuras sastāvā esošie tīrās formas
kolagēni NC I®, NC II® tipa ar vitamīnu C palīdz
saglabāt locītavas, skrimšļus un kaulus. Izstrādāts un
ražots Šveicē pēc patentētās „CollPure®“ tehnoloģijas.
Tikai 1 kapsula dienā, viens iepakojums pietiek
2 mēnešu kursam.
Prieks ar katru lēcienu!
17.84 € 20.99 €

-15%
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Jaunākās paaudzes
digitālā mamogrāfija
ar tomosintēzi
Iespēja agrīni atklāt
aizdomīgas izmaiņas
Unikāla un ātra
attēla iegūšana
Akcijas
Cena

35 00

EUR

Piedāvājums spēkā 01.12.2020 – 31.01.2021,
uzrādot šo kuponu.

Pieteikties pa tālr. 67 220 335
Gogoļa iela 3, Rīga
Ārstniecības iestādes kods: 0100 - 54114

Ārstniecības iestādes kods 0100-68302

Ārstniecības iestādes kods 0100-68302

Gadu aizvadot ar pateicību saviem

klientiem par uzticēšanos mūsu
farmaceitu padomam un patiesu lepnumu
par saņemto mīlētākā zīmola godu nozarē,
„Mēness aptieka” novēl, katrai dzīves
situācijai rast visveiksmīgāko risinājumu,
būt dzīvespriecīgiem un veseliem!
Mūsu farmaceita padoms ik dienu būs
jūsu rīcībā arī 2021. gadā!
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