
*Atlaides neattiecas uz medikamentiem un medicīnas ierīcēm, kas tiek iegādātas ar valsts kompensācijas receptēm. Cenas norādītas eiro ar PVN.
** Brand Capital 2020. gada veiktais pētījums pēc starptautiski radītas zīmolu izpētes metodoloģijas. Izpēti veica Rait Custom Research Baltic 2020. gadā.

*** Latvijā labākais klientu serviss farmācijā farmācijas sektora pētījums. Izpēti veica Dive Group 2020. gadā
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU

SAMAZINĀM CENAS LĪDZ 20%*

TOP 200 PRECĒM
ZVAIGŽŅU

   CENAS

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ENZĪMU AIZSTĀJTERAPIJA
Zarnās šķīstošās tabletes N10

Mezym 10 000 V
PANCREATIS PULVIS

Lieto gadījumos, kad ir aizkuņģa dziedzera 
gremo  šanas fermentu veidošanās un izdalīšanās 
traucējumi. Parasti ēšanas laikā lieto 2 – 4 tabletes.
При нарушении формирования и выделения 
фер ментов поджелудочной железы. Обычно 
принимают во время еды 2 – 4 таблетки.
Reklāmas devējs: SIA „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”, Bauskas iela 58a-605, Rīgā, LV-1004. 
Tālr. 67103210

PRET SĀPĒM VĒDERĀ
40 mg tabletes N24

NO-SPA® 
DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM

Novērš spazmatiskas sāpes vēdera lejasdaļā 
un saspringuma tipa galvassāpes. Lietošana: 
pieaugušajiem pa 1 - 2 tabletēm (40 - 80 mg) 2 - 3 
reizes dienā.
Предотвращает спазматическую боль в паху 
и напряженного типа головную боль. Как 
использовать: взрослым по 1 - 2 таблетки 
(40 - 80 мг) 2 - 3 раза в день.
Reklāmas devējs: SIA Sanofi-aventis Latvia

PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU
Gels 50 g 

Diclac® 1%
DICLOFENACUM NATRICUM

Samazina sāpes jau pēc 1 stundas! Sāpju, 
iekaisuma un pietūkuma mazināšanai. Lietošana: 
pieaugušajiem un pusaudžiem no 14 gadu vecuma. 
Gelu uzklāj sāpošajam apvidum 3 - 4 reizes dienā 
un viegli iemasē ādā. Pilnu informāciju skatīt 
lietošanas instrukcijā.
Уменьшает боль уже через 1 час! Уменьшает 
боль, воспаление и отеки. Применение: 
взрослым и подросткам старше 14 лет. Наносить 
гель на болезненную зону 3 - 4 раза в день и 
мягкими движениями легко втирать в кожу. 
Полную информацию см. в инструкции по 
применению.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle, Kr.Valdemāra iela 33-29, Rīga. 
BS2102178217/2023/01

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.
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NERVU SISTĒMAS DARBĪBAI
Kapsulas N30

931

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NERVOSTRONG®
Augu ekstraktu un vitamīnu komplekss ar 
magniju, kas veicina normālu nervu sistēmas 
darbību.
Комплекс экстрактов и витаминов с магнием, 
который способствует нормальной работе 
нервной системы.
Reklāmas devējs: SIA Media Pharma

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.

PRETCAUREJAS LĪDZEKLIS
2 mg cietās kapsulas N10

Loperamide-Grindeks 
LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM

Lieto akūtas caurejas simptomātiskai ārstēšanai 
pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu 
vecuma. Lietošana: sākuma deva ir 2 kapsulas, 
turpmāk lieto pa 1 kapsulai pēc katras šķidrās 
vēdera izejas.
Используется для симптоматического 
лечения острой диареи у взрослых и 
подростков с 12 лет. Способ применения: 
начальная доза составляет 2 капсулы, а затем 
по 1 капсуле после каждого жидкого стула.
Reklāmas devējs: AS “Grindeks”

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.

GREMOŠANAS TRAUCĒJUMIEM
Cietās kapsulas N14

LINEX® FORTE
LINEX® FORTE lieto kā profilaktisku vai 
palīglīdzekli caurejas, meteorisma un citu 
gremošanas traucējumu gadījumos, ko izsauc 
antibiotiku lietošana, rotavīrusu infekcija, 
ceļotāju caureja. Lietošana pieaugušajiem un 
bērniem no 1 gada vecuma (devas un kārtību 
skatīt lietošanas instrukcijā).
LINEX® FORTE используются в качестве 
профилакти ческого или вспомогательного 
средства при диарее, метеоризме и других 
нарушениях пищеварения, вызванных 
антибиотиками, ротавирусной инфекцией, 
диареей путешественников. Применение: для 
взрослых и детей от 1 года (дозировку см. в 
инструкции по применению).
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle, Kr.Valdemāra iela 33-29, Rīga. 
BS2103014998/2023/01

KAULIEM UN IMUNITĀTEI
Pilieni 10 ml

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NATEO D pilieni FORTE
Dabiskas izcelsmes D3 vitamīns. Vienā pilienā ir 
1000 SV vitamīna D3. Iepakojumā ir 250 pilieni. 
Nesatur konservantus.
Витамин D3 натурального происхождения. 
Одна капля содержит 1000 МЕ витамина 
D3. В упаковке 250 капель. Не содержит 
консервантов.
Reklāmas devējs: SIA SAGITUS

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA 
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ
Kapsulas N10

Lomac 20 mg
OMEPRAZOLUM

Satur aktīvo vielu omeprazolu. Tas darbojas, 
samazinot kuņģī saražotās skābes daudzumu. 
Parastā deva ir viena 20 mg kapsula vienu reizi 
dienā 14 dienas.
Содержит активное вещество омепразол. Он 
работает за счет уменьшения количества 
кислоты, производимой в желудке. Обычная 
доза – 1 капсула 20 мг один раз в день в 
течение 14 дней.
Reklāmas devējs: SIA “UNIFARMA”

207

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA 
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM
220 mg apvalkotās tabletes 
N20

Nalgedol
NAPROXENUM NATRICUM

Nalgedol piemīt ātra un ilgstoša, līdz pat 12 h, 
iedarbība pret galvassāpēm, menstruālām 
sāpēm, zobu sāpēm, muskuļu un locītavu 
sāpēm. Nalgedol indicēts pieaugušajiem 
un bērniem no 16 gadu vecuma. Lietošana: 
ieteicamā deva 1 - 2 tabl., ja nepieciešams, vēl 
1 tabl. pēc 8 - 12 h.
Nalgedol присуще быстрое и 
продолжительное воздействие до 12 часов от 
головной боли, менст руаль ных и суставных 
болей. Предназначен для взрослых и детей 
от 16 лет. Применение: рекомендуемая доза: 
1 - 2 таблетки, если необходимо, то еще 1 
таблетка после 8 - 12 часов.
Reklāmas devējs: SIA „KRKA Latvija“

299 327

829549

ZVAIGŽŅU PIEDĀVĀJUMS
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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.

SIRDSDARBĪBAI
100 mg zarnās šķīstošās 
apvalkotas tabletes N100

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.
Reklāmas devējs: GL Pharma Rīga

473

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.

PRETKLEPUS LĪDZEKLIS
Šķīdums 
iekšķīgai 
lietošanai 
200 ml

Bronchial Balsam
MENTHOLUM, ANISI AETHEROLEUM, CAPSICI TINCTURA

Kakla sāpju, produktīva klepus, saaukstēšanās 
un kakla iekaisuma simptomu mazināšanai. 
Bronchial Balsam ir kombinēts zāļu līdzeklis, 
kura galvenās sastāvdaļas ir no ārstniecības 
augiem iegūtas vielas – mentols, anīsa ēteriskā 
eļļa, paprikas tinktūra.
Для уменьшения симптомов боли в 
горле, продуктивного кашля, простуды и 
воспаления горла. Бронхиальный Бальзам – 
комбинированный медикамент. Главные 
активные вещества Бальзама природного 
происхождения – ментол, анисовое эфирное 
масло, настойка перца.
Reklāmas devējs: Bell, Sons & Co. (Druggists) Ltd, Lielbritānija

529

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.

KĀJU VESELĪBAI
Gels 50 g

Lioton® 1000 SV/g 
HEPARINUM NATRICUM

Virspusējo vēnu slimību ārstēšanai. Lieto 1 – 3 
reizes dienā, uz skartā ādas apvidus viegli 
uzklājot 3 – 10 cm gela.
Для лечения заболеваний поверхностных 
вен. Применяют 1 - 3 раза в день осторожно 
нанося 3 - 10 см геля на кожу в области 
поражения.
Reklāmas devējs: SIA „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”, Bauskas iela 58a-605, Rīgā, 
LV-1004. Tālr. 67103210. LV_IBU-01-2021_V1_print / 01/2021

942

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.

HRONISKA VENOZA MAZSPĒJA
500 mg tabletes N60

Detralex
DIOSMINUM, HESPERIDINUM

Vieglam un raitam solim.  2 tabletes dienā. 
Jūtami mazina vēnu mazspējas simptomus: 
sāpes, tūsku, smaguma sajūtu.
Для легкой и быстрой походки. 2 таблетки 
в день для лечения болезни вен. 
Значительно уменьшает симптомы венозной 
недостаточности.
Reklāmas devējs: SIA Servier Latvia

1759

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA 
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM
25 mg apvalkotās tabletes N10

Dolmen
DEXKETOPROFENUM

Lieto vieglu vai vidēji stipru akūtu sāpju īslaicīgai 
simptomātiskai ārstēšanai. Ieteicamā deva 
pieaugušajiem: pa 1 tabletei ik pēc 8 stundām.
Применяется для кратковременного 
симптоматического лечения острой боли 
легкой или средней степени тяжести. 
Рекомендуемая доза для взрослых: по 
1 таблетке каждые 8 часов.
Reklāmas devējs: SIA „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”,
Bauskas iela 58a-605, Rīgā, LV-1004. Tālr. 67103210

349

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA 
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU
23,2 mg/g gels 100 g

Voltaren Emulgel
DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g (diklofenaka 
dietilamīns). Pieaugušiem un pusaudžiem no 14 
gadu vecuma: uzklāt sāpošajam apvidum 2 reizes 
dienā – no rīta un vakarā.
Voltaren Emulgel 23,2 мг/г (диклофенака 
диэтиламин). Взрослым и подросткам старше 
14 лет: наносить на болезненную зону 2 раза в 
день – с утра и вечером.
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA,. CHLV/CHVOLT/0021/19/NOV

1398

ZVAIGŽŅU PIEDĀVĀJUMS



U Z Z I E D I P A V A S A R I M !

Eucerin 
Hyaluron-Filler 
pirmajām grumbiņām un 
līnijām, ādas mitrināšanai, 
40 ml

Kamēlija 
krēmi sejas ādas, roku un pēdu 
kopšanai, 60 ml

Perfectil Plus SKIN 
vitamīni ādai, matiem un 
nagiem, tabletes N28+ 
kapsulas N28

Apple Cider 
tauku vielmaiņai, 
tabletes N60

Elite Man Power 
vitamīni un minerālvielas 
vīriešiem, kapsulas N60

Mollers Omega Active 
aktīvam dzīvesveidam, 
kapsulas N100

BodyDrain 
organisma attīrīšanai, 
tabletes N60

Skin Care Colagen filler 
kolagēns ādai, tabletes N60

Green Oil 
omega 3, 6 un 9 taukskābju 
komplekss, kapsulas N60

Immunorm D3 
aerosols 50 ml
D vitamīni avots

Eucerin 
Dermatoclean 
3 in 1
micelārais ūdens 
sejas attīrīšanai 
un kosmētikas 
noņemšanai, 400 ml

BABE 
krēmgels zemādas 
tauku samazināšanai, 
200 ml

Bio Oil 
eļļa ādas kopšanai 
60 ml, 125 ml

Altermed 
Panthenol Forte 
maigai roku ādai, 
100 ml

Beesline Beeswax 
aromātisks lūpu balzams 
ar bišu vasku, 4 g

La Roche Posay Hydreane Legere
La Roche Posay Hydreane Riche
krēmi ādas mitrināšanai ikdienā, piemēroti 
visiem vecumiem, visu tipu jutīgām ādām, 
40 ml

Mustela Maternite
krūtis nostiprinošs 
serums, 75 ml

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Bioderma Atoderm 
Intensive eye
krēms ļoti sausai, 
sakairinātai un atopiskai 
plakstiņu ādai, 100 ml
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2249

-25%
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-25%
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-35%
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-25%
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no 909
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-25%
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-25%
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1551

-30%
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-20%

2024
1619

-20%

2330
1+1
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U Z Z I E D I P A V A S A R I M !

Eucerin 
Hyaluron-Filler 
pirmajām grumbiņām un 
līnijām, ādas mitrināšanai, 
40 ml

Kamēlija 
krēmi sejas ādas, roku un pēdu 
kopšanai, 60 ml

Perfectil Plus SKIN 
vitamīni ādai, matiem un 
nagiem, tabletes N28+ 
kapsulas N28

Apple Cider 
tauku vielmaiņai, 
tabletes N60

Elite Man Power 
vitamīni un minerālvielas 
vīriešiem, kapsulas N60

Mollers Omega Active 
aktīvam dzīvesveidam, 
kapsulas N100

BodyDrain 
organisma attīrīšanai, 
tabletes N60

Skin Care Colagen filler 
kolagēns ādai, tabletes N60

Green Oil 
omega 3, 6 un 9 taukskābju 
komplekss, kapsulas N60

Immunorm D3 
aerosols 50 ml
D vitamīni avots

Eucerin 
Dermatoclean 
3 in 1
micelārais ūdens 
sejas attīrīšanai 
un kosmētikas 
noņemšanai, 400 ml

BABE 
krēmgels zemādas 
tauku samazināšanai, 
200 ml

Bio Oil 
eļļa ādas kopšanai 
60 ml, 125 ml

Altermed 
Panthenol Forte 
maigai roku ādai, 
100 ml

Beesline Beeswax 
aromātisks lūpu balzams 
ar bišu vasku, 4 g

La Roche Posay Hydreane Legere
La Roche Posay Hydreane Riche
krēmi ādas mitrināšanai ikdienā, piemēroti 
visiem vecumiem, visu tipu jutīgām ādām, 
40 ml

Mustela Maternite
krūtis nostiprinošs 
serums, 75 ml

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Bioderma Atoderm 
Intensive eye
krēms ļoti sausai, 
sakairinātai un atopiskai 
plakstiņu ādai, 100 ml
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1+1 PIEDĀVĀJUMI
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SAAUKSTĒŠANĀS UN IMUNITĀTE

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

C - vitamīns 1000 mg
C vitamīns ir viens no svarīgākajiem vitamīniem Tavā 
organismā. C vitamīns uzlabo dzelzs uzsūkšanos tievajā 
zarnā, stiprina sirdsdarbību, palīdz ātri atveseļoties.   
Витамин C – один из важнейших витаминов в Вашем 
организме. Витамин C повышает всасываемость железа 
в тонком кишечнике, улучшает работу сердца, помогает 
скорее вылечиться от болезней. 
Reklāmas devējs: SIA Dendera Invest

IMŪNSISTĒMAS STIPRINĀŠANAI
Kapsulas N60

10.68 € 12.56 €

-15%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

20 mg/ml sīrups 125 ml 3.99 €,
50 mg/ml sīrups 125 ml 4.29 €

no  399

Fluditec
CARBOCISTEINUM
Fluditec 20 mg/ml sīrups, 
viena līdz 5 ml uzpildīta 
mērglāze bērniem 2 - 3 x 
dienā atkarībā no vecuma. 
Fluditec 50 mg/ml sīrups 
pieaugušajiem, viena līdz 
15 ml uzpildīta mērglāze 3 x 
dienā.
Fluditec 20 мг/мл сироп для 
детей, от 1 до 5 мл наполненного колпачка 2 - 3 раза в 
день, в зовисимости от возраста. Fluditec 50 мг/мл сироп 
для взрослых, от 1 до 15 мл наполненного колпачка 
3 раза в день.
Reklāmas devējs: SIA “Innothera Baltics”

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

MITRAM KLEPUM

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Sinunorm®
Sinunorm® līnijas produktu sastāvā ir dabīgi augu ekstrakti, 
kas iedarbojas vienlaicīgi gan uz augšējiem (deguns un tā 
blakusdobumi), gan apakšējiem (bronhi) elpceļiem.
Sinunorm® линия содержит натуральные экстракты 
растений, которые действуют одновременно как на 
верхние (нос и его пазухи), так и на нижние (бронхи) 
дыхательные пути.
Reklāmas devējs: SIA “AD Smart” 

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

0,5 mg/50 mg/ml deguna 
aerosols bērniem 10 ml 4.79 €;
1 mg/50 mg/ml deguna aerosols 
pieaugušajiem 10 ml 4.95 €

no  479
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.
Reklāmas devējs: SIA «KRKA Latvija»

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

AIZLIKTAM DEGUNAM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

2,5 mg/0,25 mg/ml
deguna pilieni, šķīdums 15 ml

Vibrocil
PHENYLEPHRINUM, DIMETINDENI MALEAS
Deguna tūskas mazināšanai 
saaukstēšanās, rinīta, un deguna 
blakusdobumu iekaisuma gadījumā. 
Lietošana. Bērni 1 - 6 gadu vecumā: 1 - 2 
pilieni katrā nāsī 3 - 4 reizes dienā. Bērni 
no 6 gadu vecuma un pieaugušie: 3 - 4 
pilieni katrā nāsī 3 - 4 reizes dienā. 
Уменьшаeт отек носа в случаях 
простуды, ринита и воспаления пазух 
носа. Применениe. Дети 1 - 6 лет: 1 - 2 
капли в каждую ноздрю 3 - 4 раза в 
день. Дети от 6 лет и взрослые: 3 - 4 
капли в каждую ноздрю 3 - 4 раза в 
день.
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA. CHLV/
CHVIBR/0003/19/NOV

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

AIZLIKTAM DEGUNAM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Pulveris 
paciņās 
N15

Furasol®
FURAGINUM SOLUBILE
Furasol® – mutes dobuma un rīkles iekaisuma, inficētu 
brūču, apdegumu, strutainu iekaisumu ārstēšanai. Lietošana: 
mutes dobuma un rīkles skalošanai 2-3 x dienā. Inficētu 
brūču, apdegumu un strutainu iekaisumu apstrādei 1-2 x 
dienā.
Furasol® – для лечения воспаления полости рта и горла, 
инфицированных ран, ожогов, гнойных воспалений.  Для 
полоскания ротовой полости и горла: 1 пакет на 200 мл 
горячей кипяченой воды, использовать 2-3 раза в день.
Reklāmas devējs: AS Olainfarm

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM KAKLĀ

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

330 mg/200 mg putojošās 
tabletes N20

UPSARIN C
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, 
ACIDUM ASCORBICUM
Vieglu un vidēji izteiktu 
sāpju un/vai drudža 
simptomātiskai ārstēšanai. 
Pieaugušie un bērni no 16 
gadiem: maks. diennakts 
deva ir 3 g. Deva vienā 
reizē ir 1 - 2 tabl. Ja 
nepieciešams - atkārto pēc 
4 h, nepārsniedzot 9 tabl. 24 h. Tableti izšķīdināt glāzē ūdens 
vai sulas un tūlīt izdzert.
Для симптоматического лечения лёгкой и умеренной 
боли и/или жара. Взрослые и дети с 16 лет: максимальная 
суточная доза – 3 г. Разовая доза: 1-2 таблетки. При 
необходимости повторить через 4 часа, не пре вы шая 9 
таблеток за 24 часа. Таблетку растворить в стакане воды 
или сока и немедленно выпить.
Reklāmas devējs: SIA Swixx BioPharma, PM-LV-2020-9-941

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

599

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LIVOL MULTI VITAMĪNS C
C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, 
šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, noguruma un 
nespēka samazināšanos.
Витамин С способствует нормальному 
функционированию иммунной системы, клеточной 
защите от оксидативного стресса, от усталости и 
потери сил.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

IMUNITĀTEI
Košļājamas tabletes N50

6.97 € 8.71 €

-20%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ELPCEĻIEM UN IMUNITĀTEI
Pastilas N30

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.
* Kamēr prece ir aptiekās.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

6.60 €

1+1

569

869

ELPCEĻU VESELĪBAI
Kapsulas N15, N30,
balzams 100 ml

no 4.27 € no 5.69 €

-25%
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

FOSFOLIPEX 300
Fosfolipīdu ekstrakts, kura sastāvā ir fosfolipīdi, fosfati-
dilholīns, holīns. Viena kapsula satur 300 mg fosfolipīdus. 
Jālieto 2 kapsulas dienā ēdienreizes laikā. 
Экстракт фосфолипидов, в состав которого входят 
фосфолипиды, фосфатидилхолин, холин. Одна капсула 
содержит 300 мг фосфлипидов. Употреблять 2 капсулы в 
день во время еды.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

MULTIVITAMĪNI
& MINERĀLVIELAS 50+
Vitamīnu un minerālvielu komplekss. Lietošana: 
pieaugušajiem 1 tablete dienā.
Комплекс витаминов и минеральных веществ. 
Применение: взрослым по 1 таблетке в день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS
Tabletes N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ENTERZA 250
Enterza 250 sastāvā ir rauga sēnīte Saccharomyces boulardii. 
Vienā kapsulā ir 250 mg koloniju vienības. Lietošana: pa 1 - 2 
kapsulām dienā, uzdzerot pietiekoši daudz šķidruma.
Enterza 250 содерживает дрожжевые грибы 
Saccharomyces boulardii. В одной капсуле есть 250 мг 
колониальных единиц. Применение: по 1 - 2 капсул в 
день, запивая достаточным количеством жидкости.
* Pērc vienu, otrs tāds pats dāvanā.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Spasmoil
Spasmoil sastāvā esošās piparmētras un fenheļa ēteriskās 
eļļas palīdz samazināt vēdera uzpūšanos, kā arī tām piemīt 
spazmolītisks efekts. 
Spasmoil содержит эфирные масла мяты и фенхеля, 
которые помогают уменьшить вздутие живота и 
обладает спазмолитическим эффектом.
Reklāmas devējs: SIA “AD Smart” 

DABĪGAIS SPAZMOLĪTIĶIS
Kapsulas N15

6.05 €

1+1

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Glikoze
Papildus C vitamīna avots. C vitamīns veicina normālu 
imūnsistēmas darbību, palīdz samazināt nogurumu un 
nespēku. 
Дополнительный источник витамина C. Витамин С 
способствует нормальной работе иммунной системы, 
помогает уменьшить усталость и апатию.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Möller’s Omega-3 Premium 
Möller’s augstākās kvalitātes zivju eļļa no tīrajiem 
arktiskajiem ūdeņiem. Satur dabīgās neaizvietojamās 
omega-3 taukskābes augstā koncentrācijā. Izvēlies labāko!
Möller’s качественний рыбий жир из чистых арктических 
вод. Cодержит натуральные жирные кислоты омега-3 
высокой концентрации. Выбирайте лучшее!
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

DABĪGS OMEGA-3 AVOTS
Šķidrā zivju eļļa 250 ml

21.51 €

1+1

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LIVOL MULTI 
LIVOL MULTI sabalansēta vitamīnu un minerālvielu 
kombinācija visai ģimenei. Augsta kvalitāte, dabiskums un 
drošība ir īpašības, ko Skandināvu zīmols LIVOL nodrošina 
jau kopš 1959.g.
LIVOL MULTI cбалансированная комбинация 
мультивитаминов для всей семьи. Высокое качество, 
натуральность и безопасность являются качествами, 
которые предоставляет производитель LIVOL с 1959 года.
* Pērc vienu, otrs tāds pats dāvanā.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

STIPRINI ĢIMENES VESELĪBU
Mandeļveida tabletes N90, 
tabletes N60

no 16.90 €

1+1

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

COLENORM® PLUS
Satur monakolīnu K (no sarkanā rauga rīsiem), hromu, 
polikozanolus un resveratrolu. Monakolīns K palīdz uzturēt 
normālu holesterīna līmeni asinīs. Labvēlīgo ietekmi panāk, 
katru dienu uzņemot 10 mg monakolīna K.
Содержит монаколин К (от красного дрожжевого 
риса), хром, поликозанолы и ресвератрол. Монаколин 
К помогает поддерживать нормальный уровень 
холестерина в крови. Благоприятное воздействие 
достигается, принимая каждый день 10 мг монаколина К.
Reklāmas devējs: SIA “Pharmamax”

HOLESTERĪNAM
Tabletes N30

16.77 €

1+1

1+1

995

FOSFOLIPĪDI
Kapsulas N30

8.10 €

1+1

IMUNITĀTEI
Tabletes 2,6 g N10

1.24 €

1+1
KUŅĢA - ZARNU TRAKTAM
Kapsulas N10, N20

no 6.10 €

1+1

MUSKUĻIEM UN SIRDIJ
Pulveris N30

15.15 €

1+1
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VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ultra Vitamin D 
2000 SV
D3 vitamīns svarīgs 
organisma vispārējās 
veselības, imunitātes un 
labsajūtas nodrošināšanai. 
Iepakojums 3 mēnešu 
kursam. Piemērots 
veģetāriešiem.
Витамин D3 поддерживает 
общее состояние 
здоровья, иммунную 
систему и благополучие 
организма. Для 3-х месячного курса. Подходит для 
вегетарианцев.
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

D3 VITAMĪNS
Tabletes N96

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Möller’s D Vitamin Extra
D vitamīns (2000 SV) un omega-3 vienā kapsulā dienā 
2 mēnešiem. D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas 
darbību. Omega-3 taukskābes EPS un DHS veicina normālu 
sirds darbību*.
*Labvēlīgo ietekmi panāk, ikdienas uzņemot vismaz 250 mg 
DHS un EPS.
Витамин D (2000 МЕ) и омега-3 в одной капсуле каждый 
день на 2 месяца. Витамин D помогает нормальной 
работе иммунной системы. Омега-3 жирные кислоты ДГК 
и ЭПК способствуют нормальной работе сердца *.
* Положительный эффект достигается при ежедневном 
приеме не менее 250 мг ДГК и ЭПК.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

IMUNITĀTE VIENĀ KAPSULĀ

Jaunums! 
Kapsulas N60

23.54 € 31.39 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

D3 VITAMĪNS 4000 SV 
D vitamīns veicina kalcija un fosfora normālu uzsūkšanos, 
palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni asinīs, kaulu un zobu 
veselību, muskuļu darbību, veicina normālu imūnsistēmas 
darbību.
Витамин D способствует нормальному усвоению 
кальция и фосфора, помогает поддерживать 
нормальный уровень кальция в крови, здоровье костей 
и зубов, работу мышц, способствует нормальной работе 
иммунной системы.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

IMUNITĀTEI
Sprejs 10 ml, košļājamās 
tabletes N40

no 11.59 € no 13.64 €

-20%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

D3 vitamīns 100
D vitamīns veicina kalcija un fosfora normālu uzsūkšanos, 
palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni asinīs, kaulu un zobu 
veselību, muskuļu darbību, veicina normālu imūnsistēmas 
darbību.
Витамин D способствует нормальному усвоению 
кальция и фосфора, помогает поддерживать 
нормальный уровень кальция в крови, здоровье костей 
и зубов, работу мышц, способствует нормальной работе 
иммунной системы.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

IMUNITĀTEI
Kapsulas N60

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NATEO D PLUS
Dabiskas izcelsmes D3 
vitamīns holekalciferols 
un augstas koncentrācijas 
omega-3 taukskābes vienā 
kapsulā imunitātei, sirds 
veselībai un kaulu un zobu 
veselībai. Pieaugušajiem 
un bērniem no 11 gadu 
vecuma.
Витамин D3 холекальциферол натурального 
происхождения и жирные кислоты омега-3 для здоровья 
сердца, укрепления иммунитета, здоровья зубов и 
костной системы в одной капсуле.
Reklāmas devējs: SIA SAGITUS

IMUNITĀTEI UN SIRDIJ

Jaunums!
Kapsulas N60

16.57 € 19.49 €

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

D-Pearls
Kapsulas ar D3 vitamīnu, kas veicina normālu imūnsistēmas 
darbību, palīdz uzturēt zobu un kaulu veselību, kā arī 
normālu muskuļu darbību.
Капсулы с витамином D3, который способствует 
нормальной работе иммунной системы, здоровью зубов 
и костей и нормальной мышечной функции.
Reklāmas devējs: Pharma Nord SIA 

KAULIEM UN IMUNITĀTEI
Kapsulas N40, N80

no 9.17 € no 10.79 €

-15% līdz

12.08 € 16.10 €

-25%

14.55 €

-25%

1091
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

BioChronoss
neuroREST - miega kvalitātei. neuroOFFICE - fiziskajām 
un garīgajām darbaspējām. cardioRELAX - holesterīna 
kontrolei. cardioFIT - asinsspiedienam.
neuroREST - для качества сна. neuroOFFICE - для 
физической и умственной работоспособности. 
cardioRELAX - для баланса холестерина. cardioFIT - для 
давления.
Reklāmas devējs: UAB SanoSwiss

JŪSU BIORITMIEM
Kapsulas N12, N24, N30

no 6.52 € no 8.15 €

-20%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Apvalkotās tabletes N30

1166Elevit® 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.
Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.10.2019.1338

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

TOPOŠAJĀM MĀMIŅĀM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

20 mg apvalkotās tabletes N90

2159

Prefemin 20 mg
AGNI CASTI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM
Augu izcelsmes zāles premenstruālā sindroma ārstēšanai.
Лекарство растительного происхождения для лечения 
предменструального синдрома.
Reklāmas devējs: AS “Sirowa Rīga”

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PMS ĀRSTĒŠANAI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Gels 10 g

689

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

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZOBU ŠĶILŠANĀS

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Tabletes N60

2519

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

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

VĒNĀM

Feminella
Feminella satur hialuronskābi, kumelīti, tējas koka eļļu, 
malvu, vairoglapi un E vitamīnu. Tā mitrina maksts gļotādu, 
novērš niezi, dedzināšanas sajūtu un diskomfortu, ko 
izraisījušas hormonālas pārmaiņas, kā menopauze, 
dzemdības.
Feminella содержит гиалуроновую кислоту,  ромашку, 
масло чайного дерева, мальву, тысячелистник и 
витамин Е. Препарат увлажняет слизистую оболочку 
влагалища, предотвращает зуд, ощущение жжения и 
дискомфорт, вызванне гормональными изменениями 
такими как: климакс, роды.
Medicīnas ierīce.
Reklāmas devējs: SIA Livorno Pharma

SIEVIETES LABSAJŪTAI
Vagināli pesāriji N10

 Ogrē, Rīgas ielā 23 t/c Dauga

 Ventspilī, Tārgales ielā 63 t/c Citro

Aptiekas darba laiku varat noskaidrot:
https://www.menessaptieka.lv/aptiekas

AR KATRU SOLI BAGĀTĪGI PAPILDINOT PAKALPOJUMA SERVISU 
FARMĀCIJĀ, PĒC REKONSTRUKCIJAS ESAM ATVĒRUŠI APTIEKAS:

1351
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Magvit Plus, Magvit B complex
Magvit – magnija un B vitamīnu avots. Magvit Plus - īpašā 
Depo formula nodrošina vienmērīgu vitamīnu izdalīšanos 
vairāku stundu garumā. Magvit B complex - īpaši piemērots 
lietošanai fiziskas slodzes laikā.
Magvit – источник магния и витаминов группы В. 
Magvit Plus - cпециальная формула Depo обеспечивает 
равномерное выделение витаминов в течение 
нескольких часов. Magvit B complex - пригоден для 
применения при физических нагрузках.
Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

MUSKUĻIEM, NERVIEM, SIRDIJ
Tabletes N42,
mutē šķīstošās granulas N20

no 10.53 € no 12.39 €

-15%

Mutē beramas granulas N20

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

Magnesium Diasporal® Direkt
Magnesium Diasporal 300 Direkt – satur 300 mg magnija katrā paciņā, citronu 
garša. Magnesium Diasporal 400 Extra Direkt – satur 400 mg magnija katrā paciņā, 
apelsīnu garša. Mutē beramas granulas bez ūdens uzdzeršanas. Lietošana – tikai 
1 paciņa dienā. Vienā reizē nodrošina magnija ieteicamo diennakts devu.
Magnesium Diasporal 300 Direkt - содержит 300 мг магния в каждом пакетике, 
с лимонным вкусом. Magnesium Diasporal 400 Extra Direkt - содержит 400 мг в 
каждом пакетике, с  апельсиновым вкусом. Растворяющиеся во рту гранулы. 
Одна упаковка обеспечивает необходимую дневную дозу магния.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ 
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Magnesium Diasporal®
MAGNESIUM
Magnesium Diasporal 400 mg pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai magnija deficīta 
ārstēšanai un profilaksei. Magnesium Diasporal 295,7 mg granulas iekšķīgi lietojama šķīduma 
pagatavošanai ir minerālvielu preparāts, ko lieto, ja organismā trūkst magnija, kā rezultātā rodas 
muskuļu darbības traucējumi, kas saistīti ar muskuļu un nervu sistēmas darbību kāju ikru muskuļu 
krampji. Lietošana: Vienu paciņu dienā izšķīdināt glāzē ūdens un izdzert.
Magnesium Diasporal 400 mg порошок для приготовления внутрь применяемого напитка 
для лечения и профилактики дефицита магния. Magnesium Diasporal 295,7 mg гранулы для 
приготовления внутрь применяемого напитка применяется при недостатке магния в организме, 
в результате чего появляются нарушения мышечной деятельности, связанные с работой 
мускулов и нервной системы, спазмы икроножных мышц. Употребление: 1 пакетик в день – 
растворить в стакане воды и выпить.
Reklāmas devējs: G.Miežis Ārsts

no  966MAGNIJA TRŪKUMS, KRAMPJI
Magnija preparāts 295,7 mg granulas N20 9.66 €, 
295,7 mg granulas N50 19.19 €, 400 mg pulveris N20 12.36 €

no 10.62 € no 12.49 €

-15%MAGNIJA TRŪKUMA GADĪJUMĀ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Doppelherz® 
aktiv
Doppelherz® aktiv 
Calcium atbalsts 
veseliem un 
stipriem kauliem 
ar 700 mg kalcija, 
5 μg D vitamīna un 
80 μg K vitamīna. 
Doppelherz® aktiv 
Stress – gute Nerven 
labiem nerviem ar B vitamīnu, ginka un melisas lapu 
ekstraktu.
Doppelherz® aktiv Calcium поддержка здоровых и 
крепких костей. Doppelherz® aktiv Stress – gute Nerven 
для нервов 700 мг кальция, 5 мкг витамина D и 80 мкг 
витамина К.
Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

KAULIEM, NERVIEM
Tabletes N30

no 6.33 € no 7.45 €

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NERVO MAX
Vitamīnu, minerālvielu un augu aktīvo vielu komplekss 
normālai nervu sistēmas darbībai un miegam, papildināts 
ar aminoskābēm. Lietošana: pieaugušajiem 1 - 2 tabletes 
dienā.
* Pērkot Nervo max, dāvanā Jonax gels rokām ar alveju un 
E vitamīnu.
Kомплекс витаминов, минералов и активных 
растительных веществ для нормальной работы нервной 
системы и для сна, с добавлением аминокислот. 
Применение: взрослым по 1 - 2 таблетки в день.
* При покупке Nervo max, в подарок Jonax гель для рук с 
алоэ и витамином Е в подарок.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

NERVU SISTĒMAI
Tabletes N30

MG Magnesium Goods
Dabas magnija hlorīda koncentrāts ārīgai (transdermālai) 
lietošanai. Palīdz atgūties pēc traumām un lūzumiem, 
atjauno muskuļus pēc fiziskām slodzēm un ceļojumiem, 
nostiprina ādas aizsargbarjeru.
Натуральный концентрат хлорида магния для 
наружного применения. Помогает восстановиться 
после травм и переломов, обновляет мышцы после 
физической нагрузки, укрепляет защитный барьер 
кожи.
Reklāmas devējs: SIA ELPIS

MAGNIJS ĀRĪGAI LIETOŠANAI
Eļļa ķermeņa ādas kopšanai 100  ml, 
vannas sāls 450 g, masāžas un ādas 
kopšanas gels 150 ml

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Kalcijs-magnijs-cinks ar bambusu
Dabīgs silīcija avots; ādas, nagu un matu skaistumam; kaulu 
un zobu stiprināšanai.
Природный источник кремния; для красивой кожи, 
ногтей, волос; для укрепления костей и зубов.
Reklāmas devējs: SIA MedPro Nutraceuticals

*

Atvēsinošs un sildošs
ķermeņa gels
Masēšanas laikā rada nomierinošu un vēsinošu sajūtu. 
Efektu dod gela sastāvā esošo ēterisko eļļu kombinācija. 
Gelu paredzēts uzklāt uz ādas locītavu un muskuļu apvidū. 
Во время массирования создает успокаивающее 
ощущение прохлады. Эффект даёт комбинация эфирных 
масел, входящих в состав геля. Гель предусмотрен для 
нанесения на область суставов и мышц. 
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

LOCĪTAVĀM UN MUSKUĻIEM
Gels 100 ml

9.60 €

1+1

KAULIEM, NAGIEM, MATIEM
Tabletes N60

4.87 € 6.09 €

-20%

9.30 €

-25%

698

no 11.77 € no 15.69 €

-25%
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LOCĪTAVĀM UN PRET SĀPĒM

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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.
Reklāmas devējs: Reklāmas devējs: Orkla Care

LOCĪTAVĀM
Mandeļveida tabletes N30

16.70 € 20.88 €

-20%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

30 mg/ml šķīdums iekšķīgai 
lietošanai bērniem 90 ml 479
EFFERALGAN 
PARACETAMOLUM
Vieglu un vidēji stipru sāpju 
un/vai drudža simptomātiskai 
ārstēšanai. Piemērots bērniem 
no 4 līdz 32 kg (aptuveni no 
1 mēn. līdz 12 g.v.). Sīkākai 
informācijai skatīt lietošanas 
instrukciju.
Для симптоматического 
лечения слабой и умеренной 
боли и / или лихорадки. 
Суспензия подходит для 
детей от 4 до 32 кг (примерно от 1 месяца до 12 лет).  
Для получения дополнительной информации смотрите 
инструкцию по применению.
Reklāmas devējs: Swixx Biopharma, SIA. PM-LV-2021-1-20

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Jaunums!
500 mg/150 mg apvalkotās 
tabletes N10 299

Combogesic
PARACETAMOLUM, IBUPROFENUM
Īslaicīgai sāpju un drudža simptomātiskai ārstēšanai (ne 
vairāk kā 3 dienas). Pieaugušajiem pa 1-2 tabl. ik pēc 6 
stundām, maks. deva 6 tabl. / 24 stundās. 
Для кратковременного симптоматического лечения 
боли и лихорадки (до 3 дней). Взрослым по 1-2 таб. 
каждые 6 часов, макс. доза 6 таблеток / 24 часа.
Reklāmas devējs: SIA Swixx Biopharma; PM-LV-2021-3-410

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

GLUCOSAMINE + CHONDROITIN
Glikozamīna sulfāts un hondroitīna sulfāts ir locītavu 
skrimšļa pamatkomponenti, skrimšļu un saišu struktūras 
analogi. Glikozamīns ir svarīga sastāvdaļa locītavu skrimšļu 
struktūrā.
Глюкозамина сульфат и хондроитина сульфат - 
основные компоненты хрящевой ткани сустава, аналоги 
структуры хрящей и связок. Глюкозамин - важный 
компонент в структуре хрящевой ткани суставов.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

LOCĪTAVĀM
Putojošās tabletes N20

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

400 mg apvalkotās tabletes N12

249

NUROFEN 
Forte
IBUPROFENUM
NUROFEN Forte 400 mg apvalkotās tabletes mērķtiecīgi 
atvieglo sāpes! Mazina migrēnas tipa galvassāpes, zobu 
sāpes, menstruālās, muskuļu sāpes, drudzi un iekaisumu.
Целенаправленно снимает боль! Облегчает головные 
боли и мигрени, зубные боли, менструальные и 
мышечные боли, уменьшает воспаление и повышенную 
температуру.
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser (S.A.) Poland

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Jaunums!
25 mg apvalkotās tabletes N10

Dekenor
DEXKETOPROFENUM
Vieglu līdz vidēji stipru sāpju, piem., muskuļu sāpju, 
sāpīgu mēnešreižu, zobu sāpju, ārstēšanai pieaugušajiem. 
Lietošana: ½ tablete ik pēc 4 – 6 h vai 1 tablete ik pēc 8 h, 
bet ne vairāk kā 3 tabletes dienā.
Для лечения слабой и умеренной боли, например 
мышечной боли, менструальных спазмов, зубной боли у 
взрослых. Использование: ½ таблета каждые 4 - 6 ч. или 
по 1 таблетке каждые 8 ч., но не более 3 таблеток в день.
Reklāmas devējs: SIA “KRKA Latvija”

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM

12.59 €

1+1

389
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ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Tabletes N30

1426

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.
Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

MENOPAUZES LAIKĀ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Cardioace
Cardioace – sirdsdarbības 
atbalstam. Apvieno 
koenzīmu Q10, L-karnitīnu, 
linsēklu eļļu, ķiploka 
ekstraktu un nepieciešamos 
vitamīnus, minerālvielas un 
antioksidantus vienā tabletē.
Cardioace – для 
поддержания здоровья 
сердца и кровообращения. 
Cочетающий положительные 
качества коэнзима Q10, L-карнитина, льняного масла и 
чеснока с необходимыми витаминами, минералами и 
антиоксидантами.
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

IKKATRAM SIRDSPUKSTAM
Tabletes N30

17.17 € 22.89 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Wellwoman® 50+, Wellman® 50+
Īpašs sastāvs  sievietēm un vīriešiem brieduma gados 
aktīvam dzīvesveidam, imūnitātei un vitalitātei.
Специальный состав для женщин и мужчин в зрелом 
возрасте для активного образа жизни, иммунитета и 
жизненного тонуса..
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS
Tabletes N30

no 14.65 € no 19.53 €

-25%

Blend-a-dent
Blend-a-dent Orginal stipras fiksācijas krēms zobu 
protēzēm. Tas veido mīkstu pārklājumu starp protēzi un 
smaganām, aizsargā mutes gļotādu no spiediena un novērš 
ēdiena atlieku uzkrāšanos zem protēzes.
Крем Blend-a-dent Original обеспечивает сильную 
фиксацию, образует мягкую прослойку между протезом 
и деснами, защищает слизистую оболочку от давления и 
предотвращает накопление остатков пищи.
Reklāmas devējs: SIA SANITEX

ZOBU PROTĒŽU FIKSĀCIJAI
1+1 komplekts 47 g

8.84 € 11.78 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

CARDIOSOLS 
CARDIOVASCULAR 
SUPPORT 
CARDIOSOLS sastāvā esošie 
vitamīni un augu aktīvās 
vielas palīdz uzturēt sirds un 
asinsvadu veselību. No sarkanā 
rauga rīsiem iegūtais monakolīns K palīdz uzturēt normālu 
holesterīna līmeni asinīs.
Витамины и активные вещества растений в cocтaве 
CARDIOSOLS помогают поддерживать здоровье 
сердечно-сосудистой системы. Монаколин К из красного 
дрожжевого риса помогает поддерживать нормальный 
уровень холестерина в крови.
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

SIRDS VESELĪBAI
Kapsulas N30

11.64 € 14.55 €

-20%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Estromineral 
Serena
Lietošanai sievietēm 
menopauzes laikā. 
Tikai 1 tableti dienā 
starp ēdienreizēm. 
Satur sojas izoflavonus, 
pienskābes baktērijas, 
magnolijas ekstraktu, 
kalciju, magniju, D3 
vitamīnu. 
Для приема 
женщинами в период менопаузы. Только 1 таблетка в 
день между приемами пищи. Содержит изофлавоны сои, 
молочнокислые бактерии, экстракт магнолии, кальций, 
магний, витамин D3.
Reklāmas devējs: SIA Meda Pharma. Tālr.:67616137,  ID: MYL-LV-21-72. Reklāmas materiāls 
sagatavots 2021. gada martā.

SIEVIETĒM MENOPAUZES LAIKĀ

Jaunums!
Tabletes N30

16.57 € 19.49 €

-15%

TONOMETRI UN INHALATORI

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.

no 35.18 € no 43.97 €

-30%līdz
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GREMOŠANAS SISTĒMAI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

300 mg kapsulas N30 7.09 €, 
N100 16.36 €

Essentiale® forte N
PHOSPHOLIPIDA EX SOIA
Aknu slimību izraisītu sūdzību mazināšanai. Essentiale® 
forte N 300 mg lietošana pieaugušajiem un bērniem no 
12 g.v.: pa 2 kapsulām 3 reizes dienā.
Для облегчения симптомов, вызванных заболеваниями 
печени. Применение у взрослых и детей с 12 лет: по 2 
капсулы 3 раза в день.
Reklāmas devējs: Sanofi-aventis Latvia SIA

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

AKNĀM

no  709

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

AKTIVĒTĀ OGLE KAPSULĀS
Aktivētā ogle kapsulās. Lietošana: 1 - 3 kapsulas 1 - 3 reizes 
dienā, uzdzerot ½ - 1 glāzi ūdens.
Уголь активированний в капсулах. Применение: 1 - 3 
капсулы 1 - 3 раза в день, запивая ½ - 1 стаканом воды.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

KUŅĢA ZARNU TRAKTAM
Kapsulas N20

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

20 mg cietās kapsulas N14

266

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.
Reklāmas devējs: AS Olainfarm

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Košļājamās tabletes N24

329Rennie
680 mg/80 mg 
košļājamās tabletes
CALCII CARBONAS, MAGNESII 
CARBONAS
Rennie atvieglo paaugstināta kuņģa 
skābuma izraisītus simptomus, 
piemēram, dedzināšanu. Rennie var 
lietot grūtniecības un barošanas ar 
krūti laikā. Lietošana: pieaugušajiem 
un bērniem no 12 g.v. 1-2 košļājamās tabletes vienu stundu 
pēc ēdienreizēm un pirms gulētiešanas. Nepārsniegt dienas 
maksimālo devu 11 košļājamās tabletes.
Rennie облегчает симптомы вызванные повышенной 
кислотностью желудка, например изжога. Rennie можно 
использовать во время беременности и кормления 
грудью.  Использование: взрослым и детям с 12 лет 1-2  
жевательныe таблетки через час после еды и перед сном. 
Не превышать максимально допустимую суточную дозу 11 
жевательных таблеток.
Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.06.2020.1382

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

40 mg mīkstās kapsulas 
N25 2.59 €, 
N50 4.68 €

no  259

Espumisan®
SIMETICONUM
Līdzeklis ar pastiprinātu gāzu uzkrāšanos saistītu simptomu 
novēršanai. Pieaugušie un bērni no 6 gadu vecuma pa 2 
kaps. 3 – 4 reizes dienā. 
Уменьшaeт симптомы связанныe с повышенным 
накоплением газов (вздутия живота). Доза: взрослыe и 
дети от 6 лет по 2 капсулы 3-4 раза в день. 
Reklāmas devējs: SIA „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”, Bauskas iela 58a-605, Rīgā, 
LV-1004. Tālr. 67103210

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET VĒDERA UZPŪŠANOS

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Zarnās šķīstošās cietās 
kapsulas N50 946
Kreon 10 000 V
PANCREATIS PULVIS
Gremošanas veicināšanai 
bērniem un pieaugušajiem 
aizkuņģa dziedzera eksokrīnās 
mazspējas gadījumā. Devas 
pielāgo individuāli, atkarībā 
no gremošanas traucējumu 
smaguma pakāpes un ēdiena 
sastāva.
Для улучшения 
пищеварения у детей и 
взрослых с экзокринной 
недостаточностью 
поджелудочной железы. Дозы 
применяются индивидуально 
в зависимости от тяжести 
расстройства и состава пищи.
Reklāmas devējs: Mylan Healthcare SIA. Tālr.: 67605580. ID: MYL-LV-21-71. Reklāma 
sagatavota 2021. gada martā.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

GREMOŠANAS VEICINĀŠANAI

SIEKALU TESTU KOMPLEKTI COVID-19 TESTĒŠANAS 
PARAUGU NODOŠANAI CENTRĀLAJĀ LABORATORIJĀ

• Siekalu paraugu iegūsti mājas vidē bez diskomforta un savākto materiālu nogādā Centrālajā 
laboratorijā 

• Metodes atbilstība Centrālajā laboratorijā ir pārbaudīta (validēta) atbilstoši Latvijā izvirzītajām 
laboratorisko izmeklējumu prasībām

• Laboratoriskais izmeklējums tiek veikts, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) – metodi, ko 
izmato iztriepju testēšanai, kas ņemtas no deguna-rīkles gļotādas

komplekts siekalu paraugu savākšanai 
Covid-19 testam

! Šis ir skrīninga tests – ja rezultāts ir bijis pozitīvs, lai pārtrauktu pašizolāciju vai karantīnu, 
jāiegūst negatīvs deguna-rīkles iztriepes tests.

Ērtāka, ātrāka un pieejamāka iespēja koronavīrusa 2019-nCoV RNS noteikšanai

Iegādājies arī
www.e-menessaptieka.lv

siekalu testa parauga testēšana Centralajā 
laboratorijā

€ 27€ 3 35

4.23 €

-15%

360
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Alerģiska reakcija uz kādu kairinātāju jeb 
alergēnu var izpausties jebkurā – gan bērna, 
gan pieaugušā – vecumā. Dažkārt alerģijas ir 
vērojamas ģimenes anamnēzē, bet dažkārt 
cilvēka slimības vēsturē ir alerģisku reakciju 
gadījumi bērnībā, augot tie atkāpjas, taču 
kādā pieaugušā dzīves posmā parādās atkal. 
Tiesa, var būt tādi gadījumi, kad alerģiska 
reakcija pirmo reizi pārsteidz jau brieduma 
gados. 

KĀDĒĻ RODAS ALERĢISKAS REAKCIJAS?
Iespējamie alerģisku reakciju cēloņi ir 
vairāki, un tādēļ veidi, kā šīs reakcijas 
novērst, atšķirsies.
Alerģiska nieze nereti piemeklē cilvēkus, 
kuriem ir sausa āda. Tādā gadījumā nieze var 
pastiprināti izpausties tieši ziemas sezonā, 
jo centrālās apkures sausinātais gaiss 
telpās veicina ādas izžūšanu. Ziemā āda var 
kļūt pārlieku sausa un kairināta arī tiem, 
kam parasti šādu problēmu nav. Sausa āda 
niez, un, ja radušies ādas aizsargbarjeras 
traucējumi, var pastiprināties tendence 
veidoties dažādiem iekaisumiem. Tad arī 
ārējās vides kairinātāji būs vairāk traucējoši.
Cilvēkiem, kuru āda ir sausa, pavasaris 
ar plaukstošām lapām un ziediem mēdz 
sagādāt nepatīkamas problēmas, jo ādas 
sausums bieži vien iet rokrokā ar alerģiskām 
reakcijām. Šajā laikā var būt vērojamas arī 
krusteniskās reakcijas – visu gadu alerģijas 
pazīmju nav, taču tās izpaužas laikā, kad 
dabā viss zaļo un zied, jo ziedputekšņi 
izraisa imūnsistēmas reakciju arī uz citiem 
alergēniem, piemēram, uz atsevišķiem 
pārtikas produktiem. Alerģiskās reakcijas 
nereti mēdz kombinēties un ir vērojamas 
ne tikai uz ādas, bet, piemēram, elpceļos – 
var būt aizlikts deguns, klepus, šķaudīšana, 
deguna tecēšana, acu asarošana.
Dažkārt pacienti novērojuši, ka alerģiskā 
reakcija uz konkrētu alergēnu katrā 
nākamajā reizē ir smagāka, piemēram, 
izsitumu ir vairāk vai nātrene niez spēcīgāk. 
Tas saistīts ar imūnās sistēmas arvien 
aktīvāku atbildi.

ALERĢISKU REAKCIJU TIPI UN IESPĒJAS 
PALĪDZĒT 
Imūnās sistēmas atbildes reakcijas uz 
alergēnu iedalītas vairākos tipos. Otrais un 
trešais tips ir dažādas imūnās reakcijas, 
kas piedalās iekaisumu procesos – tām nav 
saistības ar alerģiskām reakcijām. Savukārt 
pirmā un ceturtā tipa reakcijas ir alerģiskās 
reakcijas. 
Pirmā tipa alerģiskās reakcijas attīstās 
strauji: 10–15 minūšu laikā pēc saskares 
ar alergēnu. Parasti vispirms parādās 
izsitumi, kas atgādina oda kodienus, un 

nieze. Alerģisku niezi var izraisīt saskare 
ar dzīvnieku spalvām un epitēliju, pārtikas 
produktiem, piemēram, zivīm vai riekstiem. 
Šādā gadījumā var palīdzēt pretalerģijas 
zāles jeb antihistamīna grupas medikamenti. 
Ceturtā tipa alerģiskās reakcijas biežāk 
radīsies tad, ja ir bijusi saskare ar ķīmiskām 
vielām, – metāliem, gumiju, smaržvielām. 
Alerģiskus izsitumus var novērot pēc matu 
krāsošanas, kosmētikas vai sadzīves ķīmijas 
lietošanas. To sauc par alerģisku kontakta 
dermatītu, un tas veidojas dzīves laikā. 
Riska grupā būs cilvēki, kuriem ir biežāka 
saskare ar ķīmiskām vielām, piemēram, 
profesionālās darbības dēļ. 
Alerģisks kontakta dermatīts sākumā var 
izpausties kā nedaudz apsārtis laukums 
uz ādas, kas pakāpeniski kļūst lielāks, var 
parādīties sīki izsitumi, stipra nieze. Bieži 
sastopams kontakta alergēns ir niķelis, ko 
izmanto bižutērijā, jostas sprādzēs, bikšu 
pogās. Alerģiska reakcija neparādās uzreiz. 
Pāris dienu laikā pēc kontakta āda sāk 
niezēt, iekaist. 
Ceturtā tipa alerģiskajām reakcijām 
antihistamīna medikamenti nelīdzēs. Ja 
ir zināms, kas ir alergēns, pirmā palīdzība 
– pārtraukt ar to saskari. Visticamāk, būs 
nepieciešama saudzīga ādas kopšana, 
taču, ja ar to nav līdzēts, iespējams, būs 
jālieto pretiekaisuma zāles, ko nozīmēs 
dermatologs. 

JUTĪGĀKĀS ĀDAS ZONAS
Kurā vietā uz ādas alerģiska reakcija būs 
izteiktāka, atkarīgs no situācijas. Kontakta 

alerģijas gadījumā vispirms reakcija 
parādīsies kontakta vietā, piemēram, ja 
ausīs ir ielikti auskari, kas satur niķeli, 
uz ko ir alerģija, vispirms apsārtums un 
izsitumi būs uz ausu ļipiņām, vēlāk reakcija 
pakāpeniski var progresēt un izpausties 
jebkur citur. Bet, ja alerģisku reakciju izraisa 
kaut kas, kas lietots iekšķīgi, izsitumi un 
nieze var būt dažādās ķermeņa vietās. 
Īpaši jutīga ir acu plakstiņu āda. Alerģiska 
reakcija uz kādu alergēnu, kas nebūt nav 
vienīgi krēms ādai ap acīm, var izpausties 
tieši uz plakstiņu ādas, tai kļūstot sārtai, 
pietūkušai. 

VAI GAIDĪT, KAMĒR PĀRIES? 
Iedzert zāles, meklēt palīdzību pie ārsta 
vai gaidīt, kamēr pāriet – tas atkarīgs no 
konkrētās situācijas, jo alerģiskās reakcijas 
var būt atšķirīgas gan izplatības, gan 
smaguma ziņā. Palīdzības pirmais solis 
jebkurā gadījumā ir jau minētais – pārtraukt 
kontaktu ar alergēnu. Protams, ja vien tas 
ir identificēts (dažkārt alergēnu nevar 
noteikt, pat cītīgi meklējot ar dažādu testu 
palīdzību). 
Ja alerģiskā reakcija nav smaga, iespējams, 
var tikt galā, izmantojot tikai atbilstošu ādas 
kopšanas līdzekli, piemēram, dziedējošu 
krēmu bojātai ādas aizsargbarjerai. Ja 
vērojami plaši izsitumi un tūska, kas 
kombinējas ar vēl kādiem simptomiem, 
noteikti jāvēršas pie ārsta. 
Būtu pareizi mājas aptieciņā turēt 
kādu jaunākās paaudzes pretalerģijas 
bezrecepšu medikamentu. Senāk 
izstrādātās antihistamīna zāles nomāc 
centrālo nervu sistēmu, rada miegainību, 
un šie medikamenti nav ieteicami gados 
veciem cilvēkiem – arvien vairāk pētījumu 
apliecina, ka tie palielina demences risku. 

Elga Sidhoma, medicīnas doktore, dermatoloģe un veneroloģe Veselības centru apvienībā 

Izsitumi uz ādas, nieze, apsārtums, pietūkums ir izplatītas pazīmes, kas var liecināt par 
organisma alerģisku reakciju. Pirms ķerties pie zālēm, svarīgi noskaidrot, kāds alergēns izraisījis 
visnotaļ nepatīkamās sajūtas. Tas noteiks, kā rīkoties, lai traucējošo alerģisko reakciju apturētu.

Ādas alerģiska nieze un citas reakcijas.
Kādēļ rodas, un kā tās novērst?
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LA ROCHE POSAY 
TOLERIANE ULTRA 
DERMALLERGO 
INOVĀCIJA: mitrinošs serums, kas 
sevī apvieno nomierinošā 0,1% 
neirosensīna, osmolīta un glicerīna 
efektivitāti, tā palīdzot nomierināt 
ādu un atjaunot tās barjeru. 
Optimāla tolerance, kas samazina 
ādas reakciju risku. Sejai un acu 
zonai. Nesatur smaržvielas un 
etilalkoholu.
Интенсивная сыворотка  
обладает двойным действием: 
активирует естественную 
защитную функцию кожи и 
заметно уменьшает признаки 
раздражения от воздействия 
внешних факторов, среди 
которых: пыльца, загрязненный 
воздух, моющие средства и др.

JUTĪGAI, ALERĢISKAI ĀDAI

Jaunums!
Serums 20 ml

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

50 mg tabletes N15 5.99 €, 
25 mg tabletes N20 6.39 €, 
10 mg tabletes N20 3.99 €

no  399

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

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET ALERĢIJU

MINCER PHARMA ANTIALLERGIC
Jutīgas ādas kopšanai.  0% krāsvielu, 0% alergēnu, 
0% alkohola. Pamats efektīvai jutīgas ādas kopšanai ir 
ādas mitrināšana un aizsargāšana, kā arī alerģijas riska 
samazināšana līdz minimumam. 
Уход за чувствительной кожей. 0% красителей, 
0% аллергенов, 0% спирта. Основа эффективного ухода 
за чувствительной кожей - увлажнение и защита кожи, а 
также минимизация риска возникновения аллергии.
Reklāmas devējs: AS Recipe Plus

Pieejami aptiekās: RĪGĀ: K. Valdemāra ielā 112, TC Valdemārs; Stacijas lauk. 4, TC Origo; 
Imantas 15. līnija 7, Rimi Gramzdas; Kamēlijas, Brīvības iela 74-25.
VENTSPILĪ: Tārgales iela 63, TC Citro.

SEJAS ĀDAS KOPŠANAI

Jaunums!

no 6.29 € no 8.99 €

-30%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

10 mg tabletes N10 4.89 €, 
N30 9.89 €

no  489Loratin®
LORATADINUM
Pieaugušajiem un bērniem no 
2 gadu vecuma šādu slimību 
simptomātiskai ārstēšanai: 
alerģisks rinīts ar tādiem 
simptomiem kā šķaudīšana, 
izdalījumi no deguna, deguna 
niezēšana, kā arī acu niezēšana 
un dedzināšana; hroniska nātrene 
ar ādas niezēšanu, apsārtumu un 
izsitumiem. Lietošana: 1 tablete reizi dienā. Precīzas devas 
skatīt lietošanas instrukcijā.
Взрослым и детям от 2 лет для симптоматического 
лечения заболеваний: аллергический ринит; такие 
симптомы, как чихание, насморк, зуд и жжение в носу 
и глазах; хроническая крапивница; зуд, покраснение и 
сыпь. Применение: 1 таблетка в день. Точную дозировку 
смотрите в инструкции по применению.
Reklāmas devējs: Reklāmdevējs: Sandoz d.d. Latvia filiāle, Kr.Valdemāra 33-29, Rīga 
BS2103090758 /2023/02

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET ALERĢIJU

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

25 mg tabletes N20

349

Suprastin
CHLOROPYRAMINI HYDROCHLORIDUM
Alerģiski stāvokļi, tādi kā sezonāls alerģisks rinīts, 
konjunktivīts, nātrene, kontaktdermatīts, uzturproduktu 
un medikamentozas alerģijas, kukaiņu kodumu izraisīta 
alerģija un nieze.
Аллергические состояния, такие как сезонный 
аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, 
контактный дерматит, пищевая и лекарственная 
аллергия, аллергия на укусы насекомых и зуд.
Reklāmas devējs: Egis Pharmaceuticals PLC pārstāvniecība Latvijā

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ANTIALERĢISKS LĪDZEKLIS

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Tabletes N20

Tavegyl 1 mg
CLEMASTINUM
Atvieglo ādas alerģiskas reakcijas (apsārtumu, izsitumus, 
niezi, pietūkumu); alerģisko rinītu (siena drudzi, asarošanu, 
šķaudīšanu, iesnas); kukaiņu kodumu/dzēlienu simptomus. 
Lietošana: Pieaugušie un pusaudži, kuri vecāki par 12 gadiem: 
1 tablete no rīta un  vakarā. Bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem: 
½ - 1 tablete, no rītā un vakarā. Bērni vecumā no 3 līdz 6 
gadiem: pa ½ tabletei pirms brokastīm un gulētiešanas.
Снимает кожные аллергические реакции (покраснение, 
сыпь, зуд, отек); аллергический ринит (сенная лихорадка, 
слезотечение, чихание, насморк); симптомы укуса/укола 
насекомых.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

MAZINA ALERĢIJAS SIMPTOMUS

599 2999



NESTI Dante vairāk nekā pusgadsimtu ilga 
pieredze kvalitatīvu ziepju ražošanā.

* atlaide visiem Nesti Dante produktiem

Yellow Rose profesionālā kosmētika sieviešu 
skaistumam.

PROFESIONĀLĀ KOSMĒTIKA

Nuxe - unikāls skaistuma redzējums, kam ir 
izcili ikdienas ādas kopšanas līdzekļi, kas 
apvieno dabas stiprumu un zinātnes 
efektivitāti.

* atlaide visiem NUXE produktiem

Kabrita® – sabalansēta, pilnvērtīga un maiga 
pārtika no dzimšanas.

* atlaide Kabrita putrām un biezeņiem

Freedom® tā ir alternatīva parastajiem ieliktņiem 
un tamponiem. Freedom® – revolūcijas produkcija, 
kura ļauj justies dabiski menstruācijas laikā.

FRESH JUICE ir siltā ūdenī izšķīdināmas 
pērles, kas viegli apņem ķermeni, āda kļūst 
tonizēta un svaiga.

* atlaide visiem FRESH JUICE produktiem

Zīmols ar Parīzes dvēseli MATIS piedāvā savu 
profesionālo zināšanu augļus jau vairāk nekā 80 gadu.

* pirkumam virs 35 EUR dāvanā MATIS Déodorant Roll'on,
   dāvanas vērtība 19.90 EUR

PAYOT - kosmētisko līniju sievietēm 1927. gadā izveidoja franču 
ārste Nadja Paijo. Viņa izstrādāja metodi un līdzekļus, kas paredzēti 
ādas kopšanai.

* pirkumam virs 25 EUR dāvanā PAYOT ROSELIFT COLLAGENE JOUR 15 ml,
   dāvanas vērtība 20 EUR

Dr.Hauschka - Augstas kvalitātes produktu izejvielas, kas 
sertificētas saskaņā ar NATRUE starptautisko standartu, ir ļoti 
rūpīgi atlasītas un izvēlētas. Kur vien iespējams, tās ir audzētas 
biodinamiskā kvalitātē paša uzņēmuma ārstniecības augu dārzā 
vai Demeter saimniecībā Sonnenhofā.

* pērkot jebkuru Dr.Hauschka produktu,
   dāvanā Dr.Hauschka Daily Hydrating Eye Cream 2,5ml

CINQ MONDES produktos apvienojas fitoaromatoloģija jeb zinātne 
par augu izcelsmes aromātiem un jaunākie kosmetoloģijas 
sasniegumi, tāpēc šie produkti vienlaikus ir iedarbīgi un nav kaitīgi. 
Katru receptūru ir izstrādājis zinātnieks ar doktora grādu farmācijā, 
un receptūras atbilst mūsu Naturālās laboratorijas vadlīnijām.

* pērkot jebkuru Cinq Mondes produktu,
   dāvanā Cinq Mondes Rich cream of youth 15 ml

Itāļu zīmola NOAH ekskluzīvu produktu līnija 
matu kopšanai ar līdzsvarotu sastāvu, kas 
balstīta uz augstas kvalitātes augu 
ekstraktiem.

* atlaide visiem NOAH produktiem 

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

-20%* -20%*

-40%*

-15%

-30%

DĀVANA*

DĀVANA*

DĀVANA*

DĀVANA*

-20%*

-15%*

Algotherm -unikāla saikne starp jūru un mūsu šūnām.

ALGOSILHOUETTE LĪNIJA

e-menessaptieka.lvPiedāvājums tikai e-menessaptieka.lvPiedāvājums tikai
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NESTI Dante vairāk nekā pusgadsimtu ilga 
pieredze kvalitatīvu ziepju ražošanā.

* atlaide visiem Nesti Dante produktiem

Yellow Rose profesionālā kosmētika sieviešu 
skaistumam.

PROFESIONĀLĀ KOSMĒTIKA

Nuxe - unikāls skaistuma redzējums, kam ir 
izcili ikdienas ādas kopšanas līdzekļi, kas 
apvieno dabas stiprumu un zinātnes 
efektivitāti.

* atlaide visiem NUXE produktiem

Kabrita® – sabalansēta, pilnvērtīga un maiga 
pārtika no dzimšanas.

* atlaide Kabrita putrām un biezeņiem

Freedom® tā ir alternatīva parastajiem ieliktņiem 
un tamponiem. Freedom® – revolūcijas produkcija, 
kura ļauj justies dabiski menstruācijas laikā.

FRESH JUICE ir siltā ūdenī izšķīdināmas 
pērles, kas viegli apņem ķermeni, āda kļūst 
tonizēta un svaiga.

* atlaide visiem FRESH JUICE produktiem

Zīmols ar Parīzes dvēseli MATIS piedāvā savu 
profesionālo zināšanu augļus jau vairāk nekā 80 gadu.

* pirkumam virs 35 EUR dāvanā MATIS Déodorant Roll'on,
   dāvanas vērtība 19.90 EUR

PAYOT - kosmētisko līniju sievietēm 1927. gadā izveidoja franču 
ārste Nadja Paijo. Viņa izstrādāja metodi un līdzekļus, kas paredzēti 
ādas kopšanai.

* pirkumam virs 25 EUR dāvanā PAYOT ROSELIFT COLLAGENE JOUR 15 ml,
   dāvanas vērtība 20 EUR

Dr.Hauschka - Augstas kvalitātes produktu izejvielas, kas 
sertificētas saskaņā ar NATRUE starptautisko standartu, ir ļoti 
rūpīgi atlasītas un izvēlētas. Kur vien iespējams, tās ir audzētas 
biodinamiskā kvalitātē paša uzņēmuma ārstniecības augu dārzā 
vai Demeter saimniecībā Sonnenhofā.

* pērkot jebkuru Dr.Hauschka produktu,
   dāvanā Dr.Hauschka Daily Hydrating Eye Cream 2,5ml

CINQ MONDES produktos apvienojas fitoaromatoloģija jeb zinātne 
par augu izcelsmes aromātiem un jaunākie kosmetoloģijas 
sasniegumi, tāpēc šie produkti vienlaikus ir iedarbīgi un nav kaitīgi. 
Katru receptūru ir izstrādājis zinātnieks ar doktora grādu farmācijā, 
un receptūras atbilst mūsu Naturālās laboratorijas vadlīnijām.

* pērkot jebkuru Cinq Mondes produktu,
   dāvanā Cinq Mondes Rich cream of youth 15 ml

Itāļu zīmola NOAH ekskluzīvu produktu līnija 
matu kopšanai ar līdzsvarotu sastāvu, kas 
balstīta uz augstas kvalitātes augu 
ekstraktiem.

* atlaide visiem NOAH produktiem 

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

-20%* -20%*

-40%*

-15%

-30%

DĀVANA*

DĀVANA*

DĀVANA*

DĀVANA*

-20%*

-15%*

Algotherm -unikāla saikne starp jūru un mūsu šūnām.

ALGOSILHOUETTE LĪNIJA

e-menessaptieka.lvPiedāvājums tikai e-menessaptieka.lvPiedāvājums tikai
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Beautynol® - efektīvs produkts 
matiem, nagiem un ādai. Retie augļu 
ekstrakti - guava, pitanga, kā arī 
speciāli izstrādātas minerālvielas un 
vitamīnu attiecības var uzlabot matu, 
nagu un ādas veselību.

Kapsulas N30

MATIEM, NAGIEM
UN ĀDAI

Reklāmdevējs: SIA BF-ESSE

Sējas idras, linu, grieķu trigonellas, 
metionīna, cinka un vitamīnu 
kapsulas. Veicina matu augšanu.
Satur matu augšanai nepieciešamās 
uzturvielas. Stiprina matu saknes.

Kapsulas N56
MATU SKAISTUMAM

Reklāmdevējs: Loodustoode OÜ

Līdzeklis,kas palīdz apturēt matu 
izkrišanu, iedarbojoties uz dažādiem 
cēloņiem. Tas veicina mata stiebra 
nostiprināšanu galvas ādā, sastāv no 5 
kompleksiem ar aktīvām molekulām, 
un to apstiprina 5 Šveices patenti.

Ampulas sievietēm un vīriešiem
N14

PRET MATU IZKRIŠANU

Reklāmdevējs: SIA Biofarmacija

*Sarakstu, ar matu kopšanas līdzekļiem, kuri piedalās aktivitātē, jautā farmaceitam.

Beautynol® Evonia
LABO Hair Loss 5 PatentsOmega-3 taukskābju avots. Lietošana: 

pieaugušajiem 2 - 4 kapsulas dienā, 
sievietēm grūtniecības un bērna 
zīdīšanas laikā 3 – 4 kapsulas dienā, 
bērniem, vecākiem par 2 gadiem - 1 
kapsula dienā.

Kapsulas N60
ZIVJU EĻĻA

Reklāmdevējs: SIA Jonnex-Farma

Naktssveces eļļa satur 
gamma-linolēnskābi (GLS) -
omega-6 grupas polinepiesātinātu 
taukskābi. Lietošana:
viena kapsula divas reizes dienā.

Kapsulas N60
SIEVIETES ORGANISMAM

Reklāmdevējs: SIA Jonnex-Farma

Liela naktssveces eļļas deva – 1000 
mg, B1 (1.4 mg), B2 (1.6 mg), B6 (2 mg) 
un Niacīns (18 mg) veicina normālu 
nervu sistēmas darbību. Niacīns 
mazina nogurumu un nespēku. Biotīns 
(150 μg) uztur matu, ādas veselību.

Kapsulas N30
ĪPAŠI PAREDZĒTS SIEVIETĒM

Reklāmdevējs: AS Sirowa Rīga

*Sarakstu, ar matu kopšanas līdzekļiem, kuri piedalās aktivitātē, jautā farmaceitam.

OMEGA-3 500 mg
+ E vitamīns NAKTSSVECES EĻĻA VITAKUR PLUS 1000

JAUNUMS!

-20%

-25%-20%

-30%

-20%

-25%

-20%

-25%

-25% -25%

-20%

-15%

-20%

2789
2231

-25%

1099
824

11.60
1+1

-20%

1799
1439

-25%

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

L A I  M A T O S P A V A S A R I S !

15.39
1+1

-25%

5500
4125
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Beautynol® - efektīvs produkts 
matiem, nagiem un ādai. Retie augļu 
ekstrakti - guava, pitanga, kā arī 
speciāli izstrādātas minerālvielas un 
vitamīnu attiecības var uzlabot matu, 
nagu un ādas veselību.

Kapsulas N30

MATIEM, NAGIEM
UN ĀDAI

Reklāmdevējs: SIA BF-ESSE

Sējas idras, linu, grieķu trigonellas, 
metionīna, cinka un vitamīnu 
kapsulas. Veicina matu augšanu.
Satur matu augšanai nepieciešamās 
uzturvielas. Stiprina matu saknes.

Kapsulas N56
MATU SKAISTUMAM

Reklāmdevējs: Loodustoode OÜ

Līdzeklis,kas palīdz apturēt matu 
izkrišanu, iedarbojoties uz dažādiem 
cēloņiem. Tas veicina mata stiebra 
nostiprināšanu galvas ādā, sastāv no 5 
kompleksiem ar aktīvām molekulām, 
un to apstiprina 5 Šveices patenti.

Ampulas sievietēm un vīriešiem
N14

PRET MATU IZKRIŠANU

Reklāmdevējs: SIA Biofarmacija

*Sarakstu, ar matu kopšanas līdzekļiem, kuri piedalās aktivitātē, jautā farmaceitam.

Beautynol® Evonia
LABO Hair Loss 5 PatentsOmega-3 taukskābju avots. Lietošana: 

pieaugušajiem 2 - 4 kapsulas dienā, 
sievietēm grūtniecības un bērna 
zīdīšanas laikā 3 – 4 kapsulas dienā, 
bērniem, vecākiem par 2 gadiem - 1 
kapsula dienā.

Kapsulas N60
ZIVJU EĻĻA

Reklāmdevējs: SIA Jonnex-Farma

Naktssveces eļļa satur 
gamma-linolēnskābi (GLS) -
omega-6 grupas polinepiesātinātu 
taukskābi. Lietošana:
viena kapsula divas reizes dienā.

Kapsulas N60
SIEVIETES ORGANISMAM

Reklāmdevējs: SIA Jonnex-Farma

Liela naktssveces eļļas deva – 1000 
mg, B1 (1.4 mg), B2 (1.6 mg), B6 (2 mg) 
un Niacīns (18 mg) veicina normālu 
nervu sistēmas darbību. Niacīns 
mazina nogurumu un nespēku. Biotīns 
(150 μg) uztur matu, ādas veselību.

Kapsulas N30
ĪPAŠI PAREDZĒTS SIEVIETĒM

Reklāmdevējs: AS Sirowa Rīga

*Sarakstu, ar matu kopšanas līdzekļiem, kuri piedalās aktivitātē, jautā farmaceitam.

OMEGA-3 500 mg
+ E vitamīns NAKTSSVECES EĻĻA VITAKUR PLUS 1000

JAUNUMS!

-20%

-25%-20%

-30%

-20%

-25%

-20%

-25%

-25% -25%

-20%

-15%

-20%

2789
2231

-25%

1099
824

11.60
1+1

-20%

1799
1439

-25%

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ

PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

L A I  M A T O S P A V A S A R I S !

15.39
1+1

-25%

5500
4125
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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.

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

-25%

HIGIĒNAI

SENSODYNE®
SENSODYNE® mutes kopšanas līdzekļi ir speciāli izstrādāti 
jutīgiem zobiem.
SENSODYNE® средства для ухода за полостью рта 
созданы специально для чувствительных зубов.
Pārstāvis Latvijā: GlaxoSmithKline Latvia SIA, LV/CHSEN/0004/13b

JUTĪGU ZOBU IKDIENAS KOPŠANAI

-25%

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.

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

-20%

Huggies®
Huggies® piedāvā plašu bērnu aprūpes produktu klāstu. 
Autiņbiksītes jaundzimušajiem, autiņbiksītes aktīviem ma-
zuļiem, salvetes mazuļiem, īpašas autiņbiksītes peldēšanai 
un autiņbiksītes nakts enurēzei.
Huggies® предлагает широкий ассортимент товаров 
для ухода за детьми. Подгузники для новорожденных, 
подгузники для активных младенцев, салфетки для 
младенцев, специальные подгузники для плавания и 
подгузники от ночного энуреза.

BĒRNU HIGIĒNA

-20%

Nailner
Baltinoša iedarbība, 
uzlabo inficētā naga 
izskatu jau pēc 
7 dienām, klīniski pārbaudīts, nav nepieciešama naga 
vīlēšana, pildspalvā ir šķīdums 400 lietošanas reizēm. Otiņa 
satur pietiekami daudz šķīduma aptuveni 300 lietošanas 
reizēm.
Отбеливающий эффект, улучшает вид 
инфицированного ногтя уже через 7 дней, клинически 
проверено, не требуется подпиливание ногтей, ручка 
содержит средство для использования 400 раз. Кисточка 
содержит достаточное количество средства для 
использования примерно 300 раз.

NAGU SĒNĪTES ĀRSTĒŠANAI
Pildspalva 4 ml, otiņa 5 ml

no 18.34 € no 21.58 €

-15%

Seni Lady
Seni Lady ir augstas kvalitātes uroloģiskie ieliktnīši 
sievietēm, kas rūpējas par sevi! Ieliktnīši nodrošina 
sausuma sajūtu, ļauj justies pārliecinātai par sevi ik vienā 
dzīves situācijā. 
Seni Lady – это урологические прокладки высшего 
качества для женщин, которые заботятся о себе. 
Прокладки обеспечивают ощущение сухости и 
позволяют чувствовать себя уверенной в любой 
жизненной ситуации.
* Atlaide neattiecas uz Seni Lady Plus uroloģiskajiem 
ieliktņiem 15 gab.
Reklāmas devējs: SIA TZMO Latvija

HIGIĒNAS PRECES

-15%

TENA
Uroloģiskie ieliktnīši, paketes un uzsūcošās biksītes efektīvi 
pasargā no noplūdēm, novērš nepatīkamo urīna aromātu 
un saglabā virsmu sausu. Ar TENA sievietes jutīsies ērti un 
droši!
Урологические прокладки и впитывающие трусики 
эффективно защищают от протечек, устраняют 
неприятный запах и сохраняют поверхность сухой. С 
TENA женщины будут чувствовать себя комфортно и 
безопасно!
Reklāmas devējs: SIA Essity Latvia

HIGIĒNAS PRECES
Uroloģiskie ieliktņi, paketes, 
uzsūcošās biksītes -25%

Scholl
Iznīcina 99,9% sēnītes. Palīdz 
novērst infekcijas izplatīšanos 
un atkārtošanos. Scholl ar 
sēnīti inficētu nagu apstrādes 
komplekts nodrošina vien-
kāršu, drošu un efektīvu risinā-
jumu, kurš likvidē infekciju, 
novērš tās atkārtošanos un 
uzlabo naga izskatu. 
Scholl комплект для 
избавления от грибка ногтей 
– Уничтожает 99,9% грибка. 
Помогает предотвратить 
распространение и рецидив 
инфекции.
Medicīnas ierīce.
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser (S.A.) 
Poland

PRET KĀJAS NAGA SĒNĪTI
Komplekts ar sēnīti inficētu 
nagu apstrādei

22.39 € 27.99 €

-20%

Pampers Premium Care
Pampers Premium Care autiņbiksītes ar vieglu un mīkstu 
iekšējo slāni nodrošina vismaigāko komfortu. Derma-
toloģiski testētas, nesatur smaržvielu alergēnus.
Подгузники Pampers Premium Care с легким и мягким 
внутренним слоем обеспечивают максимальный 
комфорт. Протестировано дерматологами, не содержит 
аллергенов отдушек.
Reklāmas devējs: SIA SANITEX

BĒRNU KOPŠANAI

no 4.78 € no 5.62 €

-15%

līdz

līdz

līdz līdz
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SEJAS UN ĶERMEŅA KOPŠANAI

BIODERMA Sébium līnija
Tauku kvalitāti un izdalīšanos bioloģiski regulējoša ādas 
aprūpe pusaudžiem un pieaugušajiem. Padara ādu tīru, 
gludu, matētu un veselīgi starojošu.
Уход за кожей, который биологически регулирует 
качество и производство жиров выделяемых порами 
кожи. Делает кожу чистой, гладкой и сиящей здоровьем, 
без жирного блеска. Подходит как подросткам, так и 
взрослым.

TAUKAINAI ĀDAI

-20%

FOOTY
Intensīvas iedarbības 
krēms sausai raupjai 
un saplaisājušai pēdu 
ādai 175 ml (10% urea) 
- atjauno, mīkstina, mitrina. 
Intensīvas iedarbības krēms 
raupjiem un saplaisājušiem 
papēžiem 75 ml (30% urea) 
- dziļi mitrina un atjauno 
saplaisājušu ādu, viegli atslāņo 
veco ādu.
Крем интенсивного 
действия для сухой, 
грубой и потрескавшейся 
кожи стоп 175 мл (10% 
urea) - восстанавливает, 
смягчает, увлажняет. 
Крем интенсивного 
действия для грубых и 
потрескавшихся пяток 75 
мл (30% urea) - глубоко 
увлажняет и восстанавливает 
потрескавшуюся кожу, легко 
отслаивает старую кожу.
Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

PĒDU KOPŠANAI

no 6.79 € no 7.99 €

-15%

VICHY
MINÉRAL 89 
Ādu stiprinošs un mitrinošs 
koncentrāts ikdienai. Tā 
sastāvā ir 89% VICHY termālā 
ūdens un augu izcelsmes 
hialuronskābe. Tas stiprina 
ādas aizsargbarjeru un 
padara to izturīgāku pret 
ārējās vides agresoriem. 
24 stundu mitrinošais 
sastāvs var tikt piemērots 
ikvienai sejas kopšanas 
rutīnai un sniedz ādai tās ikdienas spēka devu.
VICHY Minéral 89 гель - сыворотка. Ежедневный 
гель - сыворотка для кожи, подверженной внешним 
агрессивным воздействиям.

ĀDAS STIPRINĀŠANAI
Gelveida koncentrāts 
75 ml

Altermed 
Panthenol
Altermed Panthenol 
kopjošā kosmētika 
ar īpaši augstu 
D-pantenola saturu, A, 
E, F vitamīniem un citām 
vielām, kas efektīvi 
kopj un atjauno ādu. 
D-pantenols veicina 
šūnu atjaunošanos, kā 
arī kolagēna veidošanos, 
kavējot ādas noveco-
ša nos un grumbu 
rašanos. Turklāt tas 
dziedē un nomierina 
ādu, kas bijusi pakļauta 
dažādu ārēju kairinātāju 
iedarbībai.
Altermed Panthenol - косметика с особо высоким 
содержанием Д-пантенола, витаминов А, Е, F и других 
веществ, эффективно заботящихся и восстанавливающих 
кожу. Д-пантенол стимулирует обновление клеток и 
образова ние коллагена, препятствуя старению кожи 
и обра зо ва нию морщин. Кроме того, она лечит и 
успока ивает кожу, подверженную различным внешним 
раздражителям.
Reklāmas devējs: Omega Pharma Baltics SIA

KOPJOŠA KOSMĒTIKA

-15%

MINCER PHARMA VITA C INFUSION
ENERĢIJAS AVOTS JŪSU ĀDAI. Padara Jūsu ādu mirdzošu 
un novērš pigmentācijas defektus. Ārkārtīgi aktīvas sas-
tāvdaļas, kuru kvalitāti un efektivitāti ir novērtējuši ārsti, 
zinātnieki un kosmetologi.
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ. Чрезвычайно 
активные ингредиенты, качество и эффективность 
которых оценили врачи, ученые и косметологи. 
Осветляет и увлажняет кожу, уменьшает дефекты 
пигментации и морщины, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов.
Reklāmas devējs: AS Recipe Plus

Pieejami aptiekās: RĪGĀ: K. Valdemāra ielā 112, TC Valdemārs; Stacijas lauk. 4, TC Origo; 
Imantas 15. līnija 7, Rimi Gramzdas; Kamēlijas, Brīvības iela 74-25.
VENTSPILĪ: Tārgales iela 63, TC Citro.

SEJAS ĀDAS KOPŠANAI

Jaunums!

-25%

Lactacyd Pharma
Īpaši izstrādāts sievietēm ar 
noslieci uz maksts kairinājumu. 
Pateicoties sastāvā esošām 
prebiotikām un dabisko 
L-pienskābi tas stiprina 
mikrofloru un atjauno un uztur 
intīmās zonas līdzsvaru.
Специально разработан для 
женщин со склонностью к 
раздражению влагалища. 
Благодаря содержащимся 
пребиотикам и натуральной 
L-молочной кислоте 
укрепляет микрофлору, 
восстанавливает и 
поддерживает баланс 
интимной зоны.

IKDIENAS INTĪMAI HIGIĒNAI

Jaunums! 
Mazgāšanās līdzeklis 
intīmai zonai ar 
prebiotikām 250 ml

*Atlaide neattiecas uz roku krēmiem.

7.91 € 9.30 €

-15%

26.99 € 44.99 €

-40%
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DRICLOR
pretsviedru līdzeklis ar rullīti, 20 ml

1566

ELGYDIUM ANTIPLAQUE
zobu pasta smaganu slimību profilaksei 
un zobu aplikuma kontrolei, 75 ml

619

EUCERIN PH5
antiperspirants ar rullīti jutīgai ādai ar 
48h aizsardzību pret svīšanu, 50 ml

985

ORAL-B ESSENTIAL
zobu diegs ar vasku, 50 m

252

MEŽA BALZAMS
mutes skalojamais līdzeklis, 250 ml

349

BEAUUGREEN
pullulāna-hidrogēla maska, N1

233

BIODERMA ATODERM 
LEVRES
balzams sausām, sasprēgājušām lūpām, 
15 ml

697

BIODERMA 
SENSIBIO H2O  
attīrošais micelārais ūdens 
jutīgai ādai, 500 ml

899

BIODERMA ATODERM 
CREME
īpaši barojošs krēms normālai, sausai vai 
jutīgai ādai, 500 ml

8515

BIODERMA ATODERM 
NUTRITIVE
barojošs krēms sausai, ļoti sausai vai 
jutīgai sejas ādai, 40 ml

939

VICHY 
ANTIPERSPIRANTS 
ar 48h noturību pret svīšanu 
jutīgai ādai gan vīriešiem, gan 
sievietēm, 50 ml

998

LACALUT AKTIV
zobu pasta, 75 ml

399

ZVAIGŽŅU PIEDĀVĀJUMS
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BIODERMA SENSIBIO EYE
gels jutīgai ādai acu apvidū, 15 ml

1899

VICHY DERCOS
pretblaugznu šampūns taukainiem 
matiem, 200 ml

ELUDRIL CLASSIC
mutes skalojamais līdzeklis, 200 ml

759

BIODERMA SENSIBIO AR
krēms pret apsārtumu jutīgai ādai ar 
noslieci uz rozāciju, 40 ml

1852

HEALTH&BEAUTY
šampūns un dušas krēms vīriešiem, 
780 ml

1815

BIODERMA NODE DS+ 
SHAMPOOING 
intensīvas iedarbības šampūns pret 
pastāvīgām blaugznām un niezi, 125 ml

5916

EUCERIN pH5
dušas želeja jutīgai, sausai ādai, 400 ml

LA ROCHE POSAY 
EFFACLAR DUO+
krēms taukainai, problemātiskai 
ādai ar tendenci uz akni, 40 ml

7515

PLACENTA VITAE
losjons ar placentas ekstraktu matu 
izkrišanas novēršanai,  
12 x 10 ml 

998

ALTERMED PANTHENOL 
FORTE
2% roku krēms, 100 ml

436

EUCERIN UREAREPAIR 
PLUS
atjaunojošs pēdu krēms ar 10% Urea, 
100 ml

7910

VAGISAN
intīmās mazgāšanas losjons, 200 ml

5911

1499

ZVAIGŽŅU PIEDĀVĀJUMS

799



* 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

ZVAIGŽŅU PIEDĀVĀJUMS SENIORIEM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANAIR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

SIRDIJ
Pilieni iekšķīgai lietošanai, 
šķīdums 30 ml

SIRDSDARBĪBU UZLABOJOŠI PILIENI VALENTIS
Palīglīdzeklis autonomās nervu sistēmas traucējumu novēršanai, ko izraisa 
trauksme, un I funkcionālās klases sirds mazspējas ārstēšanai. Lietošana: 
pirmās 3-4 dienas 20-30 pilieni 3-4 reizes dienā, pēc tam devu samazinot.
Вспомогательное средство для предот вра щения автономных 
расстройств нервной системы, вызванных тревогой, а также для 
лечения сердечной недостаточности I функционального класса.
Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

099

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANAIR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

PRET SĀPĒM UN DRUDZI
Tabletes N60

CITRAMON P
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, PARACETAMOLUM, COFFEINUM

Lieto pieaugušie mērenu sāpju gadījumos – galvas sāpes, zobu sāpes, 
muskuļu, locītavu sāpes, neiralģija (nervu sāpes), menstruālās sāpes u.c., 
temperatūras pazemināšanai saaukstēšanās gadījumos.
Используется для взрослых при умеренной боли – головная боль, 
зубная боль, мышечные, боли в суставах, невралгии (боль нерва), 
менструальные боли и т. др., снижает температуру при простуде.
Reklāmas devējs: SIA ELPIS

520

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ 
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NERVU SISTĒMAI
Pilieni iekšķīgai lietošanai 
25 ml

KORVALOLS N 
Ieteicams iemigšanas grūtību gadījumos, jo piparmētras eļļas un apiņa 
eļļas izejvielas nomierina nervu sistēmu, veicina iemigšanu un nodrošina 
veselīgu miegu.
Рекомендуется при проблемах с засыпанием, так как масло мяты 
перечной и масло хмеля успокаивают нервную систему, помогают 
заснуть и обеспечивают здоровый сон.
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

259

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ 
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NORMĀLAI SIRDSDARBĪBAI
Kapsulas N30

VALERON®
Augu ekstraktu un vitamīnu komplekss ar tiamīnu, kas veicina normālu 
sirdsdarbību.
Комплекс экстрактов и витаминов с тиамином, который способствует 
нормальной работе сердца.
Reklāmas devējs: SIA Media Pharma

949

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ 
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

SIRDIJ
Tabletes N20

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

179

PRET PIETŪKUMU KĀJĀS
Gels 100 ml

VENOLGON
VENOLGON gels kājām noņem pietūkumu, rada ātru svaiguma un 
noguruma pazušanas efektu kājās.
VENOLGON гель для ног снимает отёчность, создаёт быстрый эффект 
свежести и снятия усталости в ногах.
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