
www.e-menessaptieka.lv www.menessaptieka.lvmenessaptiekamobilā aplikācija meness_aptieka

*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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SAMAZINĀM CENAS LĪDZ 20%*

TOP 200 PRECĒM

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU

ZVAIGŽŅU
   CENAS

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

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“

220 mg apvalkotās tabletes N20

299

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

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

23,2 mg/g gels 50 g

939

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NERVU SISTĒMAI

MAGNESIUM B6 PREMIUM
Magnijs un B6 vitamīns palīdz nodrošināt normālu 
enerģijas ieguves vielmaiņu, samazināt nogurumu 
un nespēku, veicina normālu nervu sistēmas 
darbību.
Mагний и витамин B6 помогают обеспечить 
нормальный метаболизм энергии, уменьшить 
усталость и апатию, способствуют нормальной 
работе нервной системы.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Tabletes N60

905
-25%

12.06 €
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ZVAIGŽŅU PIEDĀVĀJUMS

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.

MAGNIJA DEFICĪTA ĀRSTĒŠANAI
Apvalkotās tabletes N60

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

1219

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 SISTĒMAI
JAUNUMS!
Zarnās šķīstošas tabletes N10

PANCREATIN RFF
PANCREATIS PULVIS
Pancreatin RFF ir paredzēts lietošanai 
pieaugušajiem eksokrīnās aizkuņģa dziedzera 
funkcijas mazspējas gadījumā. Ieteicamo devu 
nosaka individuāli. Parasti ēšanas laikā lieto 
2 – 4 tabletes.
Панкреатин РФФ предназначен для 
применения у взрослых при экзокринной 
недостаточности поджелудочной железы. 
Рекомендуемую дозу определяют 
индивидуально. Обычно принимают от 2 до 4 
таблеток во время еды.
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

196

ATBALSTS IMUNITĀTEI
Kapsulas N14

908

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Linex® Complex
Linex® complex ir laktobaktērijas papildinātas 
ar B1, B2, B6 vitamīniem un Zn - enerģijai un 
normālai imūnsistēmas darbībai. Pieauguša-
jiem un bērniem no 6 gadu vecuma, 1 līdz 2 
kapsulas dienā.
Linex® complex это лaктoбактерии c 
дополнением витаминов B1, B2, B6 и Zn - для 
энергии и нормальной работы иммунной 
системы.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia filiāle, K.Valdemāra iela 33-29, Rīga. 
BS2012215900/2022/11

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.

ATVIĻŅA SIMPTOMU ĀRSTĒŠANAI
Zarnās šķīstošas cietās 
kapsulas N14

OMEIRA 20 mg
OMEPRAZOLUM
Omeprazols samazina kuņģa izdalītās skābes 
daudzumu. Atviļņa simptomu īslaicīgai ārstēša-
nai. Lietošana: 1 kapsula no rīta tukšā dūšā, 
uzdzerot pusglāzi ūdens.

Омепразол снижает количество кислоты, 
выделяемой в желудке. Для краткосрочного 
лечения симптомов гастроэзофагального 
рефлюкса. Применение: 1 капсула утром 
натощак, запивая половиной стакана воды.
Rklāmas devējs: SIA Jonnex-Farm

289

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 ZILUMIEM UN IEKAISUMU
Gels 50 g 

Dolobene™
Tūskas, zilumu un iekaisumu mazināšanai pēc 
traumām:  mazina iekaisumu un sāpes, veicina 
zilumu izzušanu. Lietošana: pieaugušajiem 
1-2 reizes dienā uzziež uz sāpošās vietas 
neierīvējot.
Для уменьшения отеков, синяков и 
воспалений после травм: уменьшает 
воспаление и боль, способствует 
исчезновению синяков. Применение: 
взрослым 1-2 раза в день наносить на 
больное место, не втирая.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā: DLBN-LV-00001

967
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ZVAIGŽŅU PIEDĀVĀJUMS

IMUNITĀTEI
Tabletes N30

473

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Selenium Aktiv
Walmark Selenium Aktiv satur lielu devu 
organiskā selēna. Selēns veicina normālu 
imūnsistēmas darbību un  šūnu aizsardzību pret 
oksidatīvo stresu. Palīdz uzturēt matu un nagu 
veselību.
Walmark Selenium Aktiv содержит 
высокую дозу органического селена. 
Селен способствует нормальному 
функционированию иммунной системы и 
защите клеток от окислительного стресса. 
Помогает поддерживать здоровье волос и 
ногтей.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

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 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

359

ENERĢIJAI UN IMUNITĀTEI
Kapsulas N30

1229

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Vitamax Q10
Vitamīni A, B6, C, D, cinks, dzelzs, folskābe, 
selēns un varš veicina normālu imūnsistēmas 
darbību. Vitamīni B6, B12, B2, C, biotīns, dzelzs, 
jods, magnijs, mangāns, niacīns, pantotēnskābe 
un varš palīdz nodrošināt normālu enerģijas 
ieguves vielmaiņu.
Витамины A, B6, C, D, цинк, железо, фолиевая 
кислота, селен и медь способствуют 
нормальной деятельности иммунной 
системы. Витамины B6, B12, B2, C, биотин, 
железо, йод, магний, марганец, ниацин, 
пантотеновая кислота и медь помогают 
обеспечить нормальный обмен веществ для 
получения энергии.
Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

IMUNITĀTEI
4000 SV kapsulas N60

1337

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NATEO D
D3 vitamīns kapsulās, izšķīdināts īpaši attīrītā 
saulespuķu eļļā. D vitamīns veicina normālu 
imūnsistēmas darbību, palīdz uzturēt zobu 
un kaulu veselību, kā arī normālu muskuļu 
darbību.
Капсулы: витамин D3 растворенный в 
подсолнечном масле особой очистки. 
Витамин D способствует нормальной 
деятельности иммунной и мышечной 
систем, помогает поддерживать в здоровом 
состоянни зубы и костную систему.
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.

MAZINA ALERĢIJAS SIMPTOMUS
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/ужало 
насекомых.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

599

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.

AKNĀM
300 mg kapsulas N100

Essentiale® forte N
PHOSPHOLIPIDA EX SOIA
Aknu slimību izraisītu sūdzību mazināšanai. 
Essentiale® forte N 300 mg lietošana pieau-
gušajiem 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

2179
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NERVU SISTĒMAS DARBĪBAI

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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

ENERĢIJAI UN MUSKUĻIEM
Magnijs 400+B6+B12+B1+ 
Folskābe N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Magvit B Complex
Uzlādē prātu un ķermeni! Magnija un B vitamīnu avots. 
Piemērots lietošanai fiziskas slodzes laikā. Palīdz samazināt 
nogurumu un nespēku. Veicina normālu nervu sistēmas un 
muskuļu darbību. Lietošana: vienas paciņas saturs dienā, 
bez ūdens. Vienkārši ieber mutē.
Подзаряди ум и тело! Источник магния и витаминов 
группы В. Пригоден для применения при физических 
нагрузках. Способствует уменьшению усталости и 
недомогания. Стимулирует нормальную деятельность 
нервной системы и работу мышц. Растворяющиеся во 
рту гранулы. Применение - один раз в день, не запивая 
водой.
Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

MAGNIJA UN B VITAMĪNU AVOTS
Paciņas N20

8.67 € 12.39 €

-30%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Clear Brain™
Clear Brain tabletes ir izgatavotas no augu ekstraktiem, 
vitamīniem un joda, kas veicina normālu nervu sistēmas 
darbību un kognitīvās funkcijas un uztur garīgās darba 
spējas.
Таблетки Clear Brain производятся из растительных 
экстрактов, витаминов и йода. Пантотеновая кислота 
является важной для нормальной умственной 
деятельности.
Reklāmas devējs: UAB New Nordic

ATMIŅAI 
Tabletes N60

16.16 € 21.55 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Sleep Aid ar 
Melatonīnu 
veselīgam 
miegam
Melatonīns palīdz samazināt 
iemigšanai nepieciešamo 
laiku. 
Мелатонин помогает 
сократить время, 
необходимое для 
засыпания.
Reklāmas devējs: SIA Aptiekas produkcija

MIEGAM
Kapsulas N30

5.57 € 6.55 €

-15%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Apvalkotās tabletes N20

686

Neurorubine™ Forte Lactab™ 
THIAMINI NITRAS/PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM/
CYANOCOBALAMINUM
B1, B6 un B12 vitamīnu komplekss neiroloģisku sāpju 
ārstēšanai. Lieto kā palīglīdzekli akūta vai hroniska neirīta, 
neiralģijas, diabētiskas polineiropātijas gadījumā. Lietošana: 
1-2 tabletes dienā.

Комплекс витаминов В1, В6 и В12, который применяется 
как дополнительное средство для лечения 
неврологических болей: острый и хронический нейрит, 
невралгия. Пременение: по 1-2 таблеток в день.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā: OTC-LV-00053

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

B GRUPAS VITAMĪNI

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.
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.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

NERVU SISTĒMAI
Tabletes N30

930

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

NERVU SISTĒMAS DARBĪBAI
Kapsulas N30

931

7.29 €

-15%

620

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

B VITAMĪNU KOMPLEKSS MAX
Papildus B grupas vitamīnus nepieciešams uzņemt nepiln-
vērtīga uztura gadījumā, lietojot noteikta tipa medika-
mentus, intensīvi sportojot, paaugstināta stresa apstākļos. 
Lietošana: pieaugušajiem 1 tablete dienā.
Дополнительный прием витаминов группы В 
необходим при неполноценном питании, при приеме 
определенных видов лекарств, при интенсивных 
занятиях спортом, в условиях повышенного стресса. 
Применение: взрослым 1 таблетка в день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

B GRUPAS VITAMĪNI
Tabletes N30

6.56 €

-35%

426

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Floradix 
Magnesium 
Magnijs cilvēka organismā ir 
nepieciešams, lai stiprinātu 
muskuļu darbību, novērstu 
krampjus, līdzsvarotu nervu 
sistēmas darbību. Īpaši 
ieteicams grūtniecēm, 
sportistiem, pusaudžiem un 
pensijas vecuma cilvēkiem.
Магний необходим 
организму человека для 
регулирования процесса 
обмена веществ, а 
также для укрепления мускулов и нервной системы. 
Floradix Magnesium не содержит алкоголя, химических 
консервантов и красящих веществ.
Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

MUSKUĻIEM
Šķīdums 250 ml

12.66 € 14.89 €

-15%
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SIRDIJ

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

SIRDSDARBĪBAI

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Cardiopill
Cardiopill pamex Arterio satur marokas olīvkoka 
ekstraktu, kas veicina normālu asinsspiediena uzturēšanu. 
K vitamīns veicina normālu asinsreci un palīdz uzturēt 
kaulu veselību.
Crataegus laevigata регулирует сердцебиение, 
увеличивает поток кислорода и улучшает 
периферическое кровообращение.
Reklāmas devējs: A/S Sirowa Rīga

SIRDS DARBĪBAI, ASINSRITEI
Kapsulas N30

8.87 € 14.79 €

-40%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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

NERVU SISTĒMAI
Pilieni iekšķīgai lietošanai 25 ml

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Lysi OMEGA-3 CARDIO FORTE 
Lysi OMEGA-3 CARDIO FORTE- sastāvā ir Omega-3 tauk-
skābes augstā koncentrācijā - dienas deva - tikai viena 
kapsula dienā! Lysi Cardio Forte iepakojums - 120 dienām 
jeb 4 mēnešiem! 
Lysi OMEGA-3 CARDIO FORTE- в составе высокая 
концентрация жирных кислот Omega-3 – дневная доза  
всего лишь одна капсула в день! Упаковка «Lysi Cardio 
Forte» рассчитана на 120 дней или 4 месяца.
Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

SIRDIJ
Kapsulas N120

23.72 € 29.65 €

-20%

OMRON M2
Asinsspiediena mērītājs OMRON M2. Intelektuālā vadības 
tehnoloģija „Intellisense” – ātrs un ērts mērījums. Klīniski 
pārbaudīts. Garantijas laiks – 5 gadi.
Измеритель артериального давления OMRON M2. 
Интелектуальная технология управления “Intellisense” – 
быстрое и комфортное измерение. Клинически 
апробирован. Срок гарантии – 5 лет.

ASINSSPIEDIENA MĒRĪTĀJS

58.81 € 69.19 €

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Aterolip®
Aterolip® sastāvā ir 10 mg monakolīna K, kas palīdz uzturēt 
normālu holesterīna līmeni asinīs. Labvēlīgo ietekmi panāk, 
katru dienu uzņemot 10 mg monakolīna K no fermentētiem 
sarkanā rauga rīsu preparātiem.
Aterolip® содержит 10 мг монаколина К, который 
помогает поддерживать нормальный уровень 
холестерина в крови. Благоприятный эффект 
достигается при ежедневном приеме 10 мг монаколина 
К из ферментированных препаратов красного 
дрожжевого риса.
Reklāmas devējs: SIA “AD Smart”

HOLESTERĪNAM UN GLIKOZEI
Kapsulas N90

36.25 €

1+1

259 473
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Sinex 
OXYMETAZOLINI 
HYDROCHLORIDUM
Sinex – sāk mazināt deguna 
aizlikumu dažu minūšu 
laikā un iedarbība ilgst līdz 
12 stundām. Satur alvejas 
ekstraktu un eikalipta 
ekstrakta sastāvdaļas. No 6 g.v: 
1 deva katrā nāsī, 2 – 3x dienā.
Уменьшает заложенность 
носа в течение нескольких 
минут, эффект сохраняется 
до 12 часов. Содержит экстракт алоэ вера и ингредиенты 
экстракта эвкалипта. С 6 лет: по 1 дозе в каждую ноздрю 
2 - 3 раза в день.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; WIC-LV-00003

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

CITRONNEX
Greipfrūta sēklu ekstrakts. Sas-
tāvu papildina C vitamīns, kas 
veicina normālu imūnsistēmas 
darbību un šūnu aizsardzību 
pret oksidatīvo stresu.
Экстракт семян грейпфрута. 
Состав дополнен витамином 
С, который способствует 
нормальной работе 
иммунной системы и защите 
клеток от окислительного 
стресса.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

IMUNITĀTEI
Pilieni 50 ml

12.95 € 16.19 €

-20%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

1 mg/ml deguna aerosols bez 
konservantiem, šķīdums 10 ml

Olynth HA 
XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 
Īslaicīgai deguna aizlikuma ārstēšanai, 
kas radies rinīta vai sinusīta dēļ. 
Olynth HA 1 mg/ml pieaugušajiem un 
bērniem no 12 g.: 1 deva katrā deguna 
ejā līdz 3 reizēm dienā, maksimāli līdz 
5-7 dienām ilgi.

Для временного лечения 
заложенности носа из-за ринита 
или синусита. Olynth HA 1 мг/мл для 
взрослых и детей от 12 лет: 1 дозa в 
каждый носовой ход до 3 раз в день 
максимально до 5-7 дней.
Reklāmas devējs: Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā. LV-OL-2100002

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET IESNĀM

519

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

50 mikrogrami/ 
izsmidzinājumā deguna 
aerosols, suspensija

Flixonase
FLUTICASONI PROPIONAS
Simptomātiski ārstē alerģisku 
rinītu, kura cēlonis ir siena 
drudzis vai citi gaisā esoši alergēni. 
Pieaugušie no 18 gadu vecuma: 2 
devas katrā nāsī 1 reizi dienā. Kad 
simptomi tiek kontrolēti - 1 deva 
katrā nāsī 1 reizi dienā.
Симптоматически лечит 
аллергический ринит, 
вызванный сенной лихорадкой 
или другими аллергенами. 
Взрослые старше 18 лет: по 
2 впрыскивания в каждый 
носовой ход 1 раз в сутки. После 
достижения контроля симптомов - 1 впрыскиваниe в 
каждую ноздрю 1 раз в сутки. 
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA, CHLV/CHFLX/0010/19/NOV

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ALERĢISKĀ RINĪTA SIMPTOMI

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

PALĪDZĪBA IKVIENĀ SITUĀCIJĀ
Kuņģa gels 200 ml, N15,
lūpu herpes gels 5 g

no 8.86 € no 10.42 €

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Kurkumīns
Kurkumīns no “Evalar” micelārā formā, kas organismā uzsū-
cas pilnībā un atbalsta aknu, locītavu veselību, imunitāti un 
ķermeņa aizsardzību pret baktērijām, vīrusiem un sēnītēm.
Куркумин от “Эвалар” первый препарат чистого 
мицеллярного куркумина с максимальной 
биодоступностью, способствующий поддержке здоровья 
печени, суставов, иммунитета, защите организма от 
бактерий, вирусов и грибков.
Reklāmas devējs: SIA “Alankors”

 IMUNITĀTEI
Kapsulas N30

29.59 € 36.99 €

-20%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Gels 30 g

546

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

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

MAZINA ĀDAS NIEZI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

10 mg tabletes N10

549

Claritine®
LORATADINUM
Klīniski pārbaudīts un efektīvs risinājums alerģiskā 
rinīta un nātrenes simptomātiskai ārstēšanai. Lietošana: 
pieaugušajiem un bērniem no 6 g.v., kuru ķerm. masa 
pārsniedz 30 kg, 1 tablete reizi dienā. 
Клинически проверенное и эффективное решение для 
симптоматического лечения аллергического ринита и 
крапивницы. Использование: взрослым и детям от 6 лет 
весом более 30 кг - 1 таблетка 1 раз в день.
Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.04.2020.1363

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 

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

1% gels 20 g

Psilo-Balsam 
DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM
Psilo-Balsam lieto saules apdegumu un pirmās pakāpes 
apdegumu, insektu kodienu un dzēlienu, nātrenes, dažādas 
izcelsmes niezes, niezošas ekzēmas un vējbaku gadījumā. 
Lietošana: pieaugušie un bērni, kuri vecāki par 2 gadiem. 
Gels jālieto uz skartajiem ādas apvidiem ne vairāk kā 3 – 4 
reizes dienā plānā kārtiņā un tas viegli jāiemasē.
Псило-бальзам применяют при солнечных и ожогах 
первой степени, укусах насекомых, зуде различного 
происхождения, зудящей экземе и ветрянке. 
Применение: взрослым и детям старше 2 лет. Наносите 
гель на пораженные участки кожи 3-4 раза в день.
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.

PRET ALERĢISKĀM REAKCIJĀM

466

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

0,5 mg/ml deguna aerosols 15 ml

526

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

IESNU GADĪJUMĀ

1010
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Möller’s Omega-3 Cardio
Skandināvu kvalitātes produkts, kas satur organismam 
nozīmīgās omega-3 taukskābes. EPS, DHS un ALS 
taukskābes, kas veicina normālu asinsspiedienu, 
holesterīna līmeni un sirds darbību*.
*Labvēlīga ietekme uz sirds darbību lietojot 250 mg EPS/DHS, uz 
asinsspiedienu - 3 g EPS/DHS, uz holesterīnu - 2 g ALS.

Продукт скандинавского качества, содержащий важные 
для организма омега-3 жирные кислоты. ЭПК , ДГК и АЛК 
нормализуют кровяное давление, уровень холестерина 
и сердечную деятельность*.
* Благотворное влияние на сердечную деятельность достигается 
при приеме 250 мг ЭПК/ДГК; на кровяное давление – 3 г ЭПК/ДГК; 
на холестерин – 2 г АЛК.

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

RŪPES PAR JŪSU SIRDI
Kapsulas N76

21.19 €

1+1

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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

REDZEI
Kapsulas N60

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LIVOL® EXTRA Naktssveces eļļa 
LIVOL® EXTRA Naktssveces eļļa palīdz uzturēt hormonālo 
līdzsvaru un ādas veselību, jo veicina ādas mitrināšanas 
procesu un palīdz pasargāt to no ārējās vides nelabvēlīgās 
ietekmes. 
Масло примулы вечерней LIVOL® EXTRA помогает 
поддерживать гормональное равновесие и здоровье 
кожи, способствуя ее увлажнению, а также защитить ее 
от неблагоприятного воздействия внешней среды.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

SIEVIETES LABSAJŪTAI
Kapsulas N60

18.29 €

1+1

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LIVOL® EXTRA 
Immune+
Produkts bagātināts ar 3 
vērtīgiem augu ekstraktiem 
(ehinācijas, mežrozītes un 
plūškoka) un C vitamīnu. 
Piemērots lietošanai 
aukstajā sezonā imunitātes 
stiprināšanai. C vitamīns veicina 
normālu imūnsistēmas darbību.
Продукт обогащен 3-мя 
ценными экстрактами растений (эхинаци, шиповника и 
бузины) и витамином С. Подходит для использования 
в холодное время года для укрепления иммунитета. 
Витамин С способствует нормальной работе иммунной 
системы.
Reklāmas devējs: Orkla care UAB

STIPRINI IMUNITĀTI
Tabletes N60

10.28 €

1+1

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

KOENZĪMS Q10 
Koenzīms Q10 30 mg vienā kapsulā. Lietošana: pieaugušajiem 
1 kapsula dienā, ēšanas laikā, uzdzerot pietiekamu daudzumu 
šķidruma.
Kоэнзим Q10 30 мг в одной капсуле. Применение: взрослым 
по 1 капсуле в день, запивая достаточным количеством 
жидкости.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

SIRDIJ UN ASINSRITEI
30 mg kapsulas N40

11.05 €

1+1

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Möller’s TOTAL 
Möller’s Total palīdz ērti 
stiprināt veselību ar omega-3 
taukskābēm, minerālvielām, 
vitamīniem un antioksidan-
tiem. Viss, kas nepieciešams 
Jūsu veselībai 1 omega-3 
kapsulā un 1 vitamīnu un 
minerālvielu tabletē dienā.
Möller’s Total помогает 
комфортно укрепить ваше 
здоровье с помощью 
жирных кислот омега-3, 
минералов, витаминов и 
антиоксидантов. Все, что нужно для вaшегo здоровья в 
1 капсулe омега-3 и 1 таблетке витаминов и минералов 
в день.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

OMEGA-3 UN MULTIVITAMĪNI
Zivju eļļas kapsulas N28, 
vitamīnu un minerālvielu 
tabletes N28

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

JONAX HEMATOGENS AR DZELZI 
EXTRA
Dzelzs papildus avots uzturā. Lietošana: bērniem no 3 g.v. 
līdz 14 g.v. – 30 g dienā; bērniem no 14 g.v. un pieauguša-
jiem - 40 g dienā.
Дополнительный источник железа. Применение: детям с 
3 до 14 лет - 30 г в день; детям с 14 лет и взрослым - 40 г 
в день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

DZELZI SATUROŠA TĀFELĪTE
Batoniņš 30 g

0.85 €

1+1

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

FOSFOLIPĪDI
Kapsulas N30

8.10 €

1+1

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 содержит дрожжевые грибы Saccharomyces 
boulardii. В одной капсуле есть 250 мг колониальных 
единиц. Применение: 1 - 2 капсулы в день, запивая 
достаточным количеством жидкости.
* Pērc vienu, otrs tāds pats dāvanā.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

KUŅĢA - ZARNU TRAKTAM
Kapsulas N10, N20

no 6.10 €

1+1*

1+1

1727

1+1

1969
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ActaVit Naktssveces eļļa 1000 mg
Palīdz uzturēt sievietes hormonālo līdzsvaru un ādas 
veselību. Ar E vitamīnu.
ActaVit вечерняя примула: помогает поддерживать 
гормональный баланс женщины и здоровье кожи. С 
витамином Е.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; AVIT-LV-00004

SIEVIETES LABSAJŪTAI
Mīkstās kapsulas N60

11.64 € 13.69 €

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Möller’s zivju eļļa ar ābolu vai 
augļu garšu
Möller’s zivju eļļā ir daudz īpaši vērtīgas omega-3 tauk-
skābes, kas veicina normālu sirds darbību, un dabīgi D un A 
vitamīni, kas veicina normālu imūnsistēmas darbību.
Möller’s рыбий жир содержит особо ценные жирные 
кислоты омега-3, которые способствуют нормальной 
работе сердца, и натуральные витамины D и A, которые 
способствуют нормальной работе иммунной системы.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

DABĪGS OMEGA-3 AVOTS
Šķidrā zivju eļļa 250 ml

no 10.05 € no 14.36 €

-30%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NAKTSSVECES 
EĻĻA
Naktssveces eļļa satur 
gamma-linolēnskābi 
(GLS) - omega-6 grupas 
polinepiesātinātu taukskābi. Lietošana: viena kapsula divas 
reizes dienā. 
Масло ночной примулы содержит гамма-линоленовую 
кислоту (ГЛК) – полиненасыщенную жирную кислоту 
группы омега-6. Применение: по 1 капсуле два раза в 
день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

SIEVIETES ORGANISMAM
Kapsulas N60

6.96 € 11.60 €

-40%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

EMEFORT®
Satur dzelzi, C 
vitamīnu, cinku un 
folijskābi. Paredzēts 
normāla dzelzs, C 
vitamīna, cinka un 
folijskābes līmeņa 
uzturēšanai un dzelzs deficīta mazināšanai. Piemērots 
veģetāriešiem/vegāniem.
Содержит железо, витамин C, цинк и фолиевую кислоту. 
Предназначено для поддержания нормального уровня 
железа, витамина C, цинка и фолиевой кислоты 
и уменьшения дефицита железа. Подходит для 
вегетарианцев/веганов.
Reklāmas devējs: SIA “Pharmamax”

DZELZS DEFICĪTA MAZINĀŠANAI
Šķīstošs pulveris paciņās N20

14.44 € 16.99 €

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PRET NOGURUMU
Kapsulas N30

Feroglobin® B12 
Feroglobin sastāvā ir dzelzs, kas veicina normālu 
hemoglobīna veidošanos un palīdz mazināt nogurumu un 
nespēku.
Фероглобин способствует нормальному образованию 
гемоглобина и помогает уменьшить усталость и слабость.
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

13.69 € 18.25 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

tecnoFER
TecnoFER sastāvā ir dzelzs bisglicināta helāts, kas palīdz 
nodrošināt un uzturēt optimālu dzelzs līmeni organismā, 
ja tā netiek uzņemta ar uzturu un paaugstinātas 
nepieciešamības gadījumā. Lietošana: 1 putojošā tablete 
dienā.
TecnoFER содержит xелат железа бисглицинат, который 
помогает обеспечивать и поддерживать оптимальный 
уровень железа в организме, если он не поступает 
в организм и в случае повышенной потребности. 
Применение: 1 шипучая таблетка в день.
Reklāmas devējs: SIA Livorno Pharma

OPTIMĀLAM DZELZS LĪMENIM
Putojošās tabletes N30

VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS

03. - 31.05. 2021.

līdz

22.47 €

-30%

1573
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LIVOL® EXTRA Ginkgo biloba
LIVOL® EXTRA Ginkgo Biloba satur divdaivu lapu ekstraktu, 
kurš veicina perifēro asins mikrocirkulāciju un uzlabo 
skābekļa izmantošanu smadzenēs.
LIVOL® EXTRA Ginkgo Biloba содержит экстракт 
листьев двудольного гинкго, который стимулирует 
микроциркуляцию в периферийных кровеносных 
сосудах и улучшает усвоение кислорода мозгом.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

PRĀTAM UN ASINSRITEI
Tabletes N60

7.76 € 10.34 €

-25%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

120 mg apvalkotās tabletes N30

1206
Gingium® 
GINKGONIS 
EXTRACTUM SICCUM 
RAFFINATUM ET 
QUANTIFICATUM
Simptomātiskai 
organisku 
smadzeņu darbības 
traucējumu, atmiņas, 
koncentrēšanās spēju uzlabošanai, kā arī asinsrites 
traucējumu terapijai. Lietošana: pieaugušajiem no 18 g.v. – 
1 tab. 1-2 reizes dienā.
Для симптоматического лечения  органической 
дисфункции мозга, нарушения памяти, концентрации, 
а также при нарушении кровообращения. Применение: 
взрослые от 18 лет по одной таблетке 1-2 раза в день.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Filiāle Latvia, Valdemāra 33-30, Rīga BS2007096858/2022/06

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ATMIŅAI UN ASINSRITEI

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

AUSĪM
Ausu pilieni Ear Hygiene, Ear Pain

7.89 € 9.28 €

-15%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Menopace®
Sievietes veselībai un skaistumam menopauzes laikā.
Для здоровья и красоты женщин в период менопаузы.
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

MENOPAUZES SIMPTOMIEM
Tabletes N30

no 13.46 € no 17.95 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LIVOL® MULTI 50 +
Vitamīnu un minerālvielu kombinācija pieaugušajiem 
virs 50 gadu vecuma, enerģijai un mundrumam. Viegli 
norijamas mandeļformas tabletes. Augsta D vitamīna 
koncentrācija.
Сочетание витаминов и минералов для взрослых 
старше 50 лет, которые хотят быть энергичными 
и бдительными. Легко проглатываемые таблетки 
миндалевидной формы. Содержит большое количество 
витамина D.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

IMUNITĀTEI UN ENERĢIJAI
Tabletes N60

13.22 € 17.63 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

RED3
Trīs unikālas klīniski apstiprinātas vielas. Āfrikas pigeja 
veicina normālu priekšdziedzera darbību. Maka un Sibīrijas 
žeņšeņs veicina normālu fizisko, garīgo, seksuālo veselību. 
Ražots Šveicē.
Тройное действие в одной капсуле. Африканская слива 
помогает поддерживать состояние предстательной 
железы. Мак и сибирский женьшень помогают 
поддерживать нормальное физическое, психическое и 
сексуальное состояние. Изготовлено в Швейцарии.
Reklāmas devējs: Cemio Switzerland s.r.o.

PROSTATAI UN POTENCEI
Kapsulas N60

15.74 € 20.99 €

-25%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

MELLENE MAX ar vitamīniem un 
cinku
A, B2 vitamīni un cinks palīdz uzturēt normālu redzi. Cinks 
palīdz nodrošināt normālu A vitamīna vielmaiņu. Lietošana: 
pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma pa 1 tabletei 
dienā.
Витамины A, В2 и цинк помогают поддерживать 
нормальное зрение. Цинк помогает обеспечить 
нормальный метаболизм витамина А. Применение: 
взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке в день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

REDZEI
Tabletes N60

3.24 € 5.40 €

-40%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Blue Berry™ Omega 3
Blue Berry™ Omega-3 kapsulas satur omega-3 taukskābes, 
vitamīnu A, cinku, melleņu, žibulīšu un samteņu ekstraktus. 
Vitamīns A un cinks palīdz uzturēt normālu redzi. 
Капсулы Blue Berry™ Omega-3 содержат омега-3 
жирные кислоты, витамин А, цинк, экстракты черники, 
лекарственной очанки и бархатцев. Витамин А и цинк 
помогают поддерживать нормальное зрение.
Reklāmas devējs: UAB New Nordic

ACĪM UN REDZEI
Kapsulas N60

17.59 € 23.45 €

-25%

Systane®
Systane® ir mitrinošu acu pilienu  grupa, kas ne tikai atvie-
glo Sausās acs sindroma  simptomus, bet gādā arī par acs 
virsmas aizsardzību, lai cilvēkiem uzlabotu dzīves kvalitāti. 
Lieto pēc nepieciešamības.
Systane® является увлажняющими глазными каплями, 
которые не только облегчают симптомы «сухого глаза», 
но и используются для защиты глаз с целью  улучшения  
качества жизни. Применяется по мере необходимости.
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

SAUSĀS ACS SINDROMS
Mitrinoši acu pilieni 10 ml

no 9.44 € no 12.59 €

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

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

NIERĒM
Kapsulas N30

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

500 mg vaginālā mīkstā kapsula N1

Canesten®
CLOTRIMAZOLUM
Lieto, lai ārstētu maksts un sievietes ārējo dzimumorgānu 
infekcijas, ko izraisījuši pret klotrimazolu jutīgi 
mikroorganismi. Lietošana: pieaugušām sievietēm un 
pusaudzēm pēc 16 gadu vecuma viena mīkstā vaginālā 
kapsula jāievada dziļi makstī kā vienreizēja deva uz nakti.
Используется для лечения вагинальных и женских 
половых инфекций, вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к клотримазолу. Использование: 
взрослым женщинам и подросткам после 16-лет одна 
мягкая вагинальная капсула должна быть введена 
глубоко в вагину как разовая доза на ночь.
Reklāmas devējs: SIA Bayer, L.LV.MKT.06.2020.1379

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

VAGINĀLĀ SĒNĪŠU INFEKCIJA

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

50 mg/30 mg/g gels, 50 g

596

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

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

SĀPJU ATVIEGLOŠANAI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Ārstnieciskais plāksteris N5

976Voltaren Aktigo 
140 mg
DICLOFENACUM NATRICUM
Ieteicamā  deva ir uzklāt vienu 
ārstniecisko plāksteri divas 
reizes dienā. Uzklājiet vienu 
ārstniecisko plāksteri sāpīgajam 
apvidum divas reizes dienā, no 
rīta un vakarā. Maksimālā dienas 
deva ir 2 ārstnieciskie plāksteri 
dienā, pat ja ir vairāk kā viena 
traumēta vieta, ko ārstēt. Ārstējiet 
vienlaicīgi tikai vienu sāpīgo vietu. 
Рекомендуемая доза - применять один лечебный 
пластырь дважды в день. Нанесите один лечебный 
пластырь на болезненную область два раза в день, 
утром и вечером. Максимальная суточная доза - 2 
лечебных пластыря в день, даже если есть более 
одного поврежденного места для лечения. Лечить 
одновременно только одно болезненное место.
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA. CHLV/CHVOLT/0021/19/NOV

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

SĀPJU MAZINĀŠANAI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

JAUNUMS!
25 mg apvalkotās tabletes N10 349

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 таблетки 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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

500 mg/65 mg putojošās 
tabletes N16

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

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

489

Crevil zirgu balzami
Crevil zirgu balzami uzlabo asins cirkulāciju un mazina 
muskuļu savilkumu un sasprindzinājumu. Pieejami trīs veidu 
Crevil zirgu balzami, 250 ml: 
 - atvēsinošais,  
 - sildošais,  
 - ar magniju.
Crevil лошадиныe бальзамы  для уменьшения мышечного 
зажима и напряжения.  Доступны три вида Crevil 
лошадиных бальзамов, 250 мл:   
- охлаждающий, 
- согревающий, 
- с магнием.
Reklāmas devējs: SIA ELVIM

MUSKUĻU LABSAJŪTAI
Gels 250 ml

no 4.47 € no 5.96 €

-25%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

1 % gels 50 g 6.36 €, 1 % gels 100 g 9.59 €, 140 mg ārstnieciskais plāksteris N10 18.99 €

Olfen®
DICLOFENACUM NATRICUM
Lieto sāpju un iekaisuma mazināšanai akūtas pārpūles vai traumu gadījumā. Lietošana: no 15 g. v. 1 pašpielīpošo plāksteri 2 x 
dienā. Olfen® 1% gelu no 14 g.v. uzklāt 2-4 g gela 3-4 x dienā.
Используется для уменьшения боли и воспаления в случае перенагрузки или травмы. Использование: от 15 лет 1 пластырь 
2 раза в день. Олфен® 1% гель от 14 лет применять по 2-4 г геля 3-4 раза в день.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. OLF-LV-00004

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

PRETSĀPJU LĪDZEKLIS

no  636

1094

10.67 €

-15%

907
līdz
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KAULIEM UN LOCĪTAVĀM

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Cemio Gemze
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!
Особая комбинация, содержащая в своем составе 
колла гены типа NC I®, NC II® в чистом виде и витамин C, 
помогает сохранить суставы, хрящи и кости. Создано 
и произведено в Швейцарии по запатентованной 
техно логии CollPure®. Всего 1 капсула в день, упаковка 
рассчитана на 2-месячный курс. Радость с каждым 
прыжком!
Reklāmas devējs: Cemio Switzerland

LOCĪTAVĀM, SKRIMŠĻIEM
Kapsulas N60

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!

500 mg/200 SV košļājamās tabletes 
N100

Calcigran® 
CALCIUM, COLECALCIFEROLUM
Kombinēts kalcija un D3 vitamīna preparāts. Pieaugušajiem: 
1 tablete 1-3 reizes dienā. Bērniem no 2 g.v. 1 tabl. 1-2 reizes 
dienā.
Kомбинированный препарат кальция и витамина D. 
Взрослым: по одной таблетке 1-3 раза в день. Детям: от 2 
лет по 1 табл. 1-2 раза в день.
Reklāmas devējs: Takeda Latvia SIA

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

KALCIJA AVOTS

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Möller’s Omega-3 Magne Active
Satur dabīgās omega-3 taukskābes ar D, C vitamīniem 
un magniju, kas nodrošina normālu enerģijas ieguves 
vielmaiņu, palīdz samazināt nogurumu un nespēku, veicina 
normālu nervu sistēmas un muskuļu darbību.
Содержит натуральные жирные кислоты омега-3 
с витаминами D, C и магнием, которые помогают 
поддерживать энергетический обмен, снизить усталость 
и утомляемость, способствуют нормальной работе 
нервной системы и работе мышц.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

AKTĪVAM DZĪVESVEIDAM
Kapsulas N100

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

VERSAN®
VERSAN® - locītavu atbalstam. VERSAN® SHOTS  - flakona 
veidā ar kolagēnu, hondroitīnu, glikozamīnu, hialuronskābi, 
vitamīnu C un D3. VERSAN® HydroCollagen - sastāvā 
kolagēns, magnijs, vitamīns C.
VERSAN® - поддержка суставов. VERSAN® SHOTS - в виде 
флакона с коллагеном, хондроитином, глюкозамином, 
гиалуроновой кислотой, витаминами C и D3. VERSAN® 
HydroCollagen - содержит коллаген, магний, витамин С.
Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

LOCĪTAVĀM
Dzeramais šķidrums 500 ml,
flakoni 10 ml, N20

19.52 € 27.89 €

-30%

FLEXISEQ
FLEXISEQ® eļļo locītavu skrimšļus, mazinot sāpes un stīvu-
mu, un uzlabo locītavu darbību visās osteoartrīta stadijās. 
Drošs, neizraisa sistemātiskas blakusparādības.
FLEXISEQ® cмазывает суставные хрящи, уменьшая боль 
и скованность, а также улучшает функцию суставов на 
всех стадиях остеоартрита. Безопасен, не вызывает 
системных побочных эффектов.
Medicīnas prece
Reklāmas devējs: Vilandra UAB

MAZINA LOCĪTAVU SĀPES
Gels 50 g

20.52 € 24.14 €

-15%

12.59 €

1+1

20.89 €

1+1

848

18.99 €

-15%

1614
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LIVEO 4
Sabalansēts LGG® un bifidobaktēriju komplekss īpašā 
matricē, kas nodrošina baktēriju dzīvotspēju. Lietošana: pa 
1 kapsulai vienu reizi dienā. Uzņemot antibiotikas jālieto 
visu antibiotiku kursa laiku.
Сбалансированный комплекс LGG® и бифидобактерий в 
матрице, обеспечивающей жизнеспособность бактерий. 
Применение: по 1 капсуле 1 раз в день. Используется на 
протяжении всего курса антибиотиков
Reklāmas devējs: SIA SAGITUS

PROBIOTIKAS
Kapsulas N10

7.47 € 8.79 €

-15%

Xilaplus®
Xilaplus® bērniem. Caurejas simptomu mazināšanai: 
Atjauno zarnu sienu fizioloģiskās funkcijas; Samazina 
caurejas gadījumu ilgumu un biežumu; Mazina vēdera 
muskuļu tonusu.
Препарат Xilaplus® предусмотрен для восстановления 
физиологических функций стенок кишечника, особенно 
для контроля и уменьшения симптомов, связанных со 
случаями диареи различного происхождения, например, 
гипертонус мышц живота и частый стул.
Medicīnas ierīce
Reklāmas devējs: G.Miežis Ārsts

PRET CAUREJAS SIMPTOMIEM

JAUNUMS! 
Ūdenī šķīstošs pulveris paciņās N8

11.04 € 12.99 €

-15%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

625 mg/90 mg/9 mg/ml rektālais 
šķīdums N4 5.79 €, N12 14.79 €

Microlax
SORBITOLUM, NATRII CITRAS, NATRII LAURILSULFOACETAS
Iedarbojas 5 - 15 min. laikā, mīkstinot un sašķidrinot 
izkārnījumus. Drīkst lietot grūtniecības un bērna barošanas 
ar krūti laikā. 1 Microlax tūbiņas saturu ievada taisnajā 
zarnā. Bērniem līdz 3 g. uzgali ievadīt līdz pusei.
Действует в течение 5–15 минут, смягчая и разжижая 
стул. Может использоваться во время беременности 
и кормления грудью. Содержимое 1 тюбика Microlax 
вводится в прямую кишку. Детям до 3 лет наконечник 
вводить до половины.
Reklāmas devējs: Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā. LV-MX-2100001

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

AIZCIETĒJUMU NOVĒRŠANAI

no  579

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Zarnās šķīstošas cietās kapsulas 
N20 4.29 €, N50 9.99 €

Pangrol®
10000 V
PANCREATIS PULVIS
Lieto aizkuņģa dziedzera 
gremošanas fermentu 
veidošanās un izdalīšanās 
traucējumiem. Lieto: parasti 
ēšanas laikā 2-4 kapsulas.
Помогает при недостатке 
образования и выделения 
пищеварительных 
ферментов 
поджелудочной железы. 
Дозирование: 2-4 капсулы 
во время еды.
Reklāmas devējs: SIA “Berlin-Chemie/Menarini Baltic”,
Bauskas iela 58a-605, Rīga, 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.

GREMOŠANAS SISTĒMAI

no  429

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

60 mg cietās kapsulas N42

Orlistat Polpharma
ORLISTATUM
Orlistat Polpharma lieto, lai ārstētu aptaukošanos, 
vai palielināto ķermeņa masu. Deva - 1 kapsula pirms 
ēdienreizes. 
Orlistat Polpharma применяется для лечения ожирения 
или избыточного веса. Доза - 1 капсула  перед каждым 
приемом пищи.
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

SVARA KONTROLEI

2579

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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

Reklāmas devējs: SIA Jelgavfarm

AKNĀM
Kapsulas N50

no 17.78 € no 26.67 €

2+1*

Kamēlija
Piemērots cilvēkiem ar problemātisku un sausu kāju 
ādu. Aktīvie komponenti, tostarp dabiskās ēteriskās 
eļļas, intensīvi baro un mīkstina ādu. Krēms, iesūcoties 
ādā, nogurušām kājām dāvā tonusa un komforta sajūtu. 
Vislabākā rezultāta sasniegšanai lietot katru dienu.
Подходит людям с проблемной и сухой кожей ног. 
Активные компоненты, в том числе натуральные 
эфирные масла, интенсивно питают и смягчают 
кожу. Крем, после нанесения на кожу, дает уставшим 
ногам ощущение тонуса и комфорта. Для достижения 
наилучшего результата применять ежедневно.

PĒDU KOPŠANA
Krēms pēdām 60 ml

7.79 € 12.99 €

-40%

 

WARTNER®
WARTNER® nagu sēnītes ārstēšanai ar trīskāršu iedarbību – 
ārstē un atjauno nagus, kā arī novērš infekcijas izplatību. 
Uzlabojas nagu krāsa un biezums, nagi kļūst mīkstāki. 
WARTNER® для лечении грибка ногтей с тройным 
эффектом - лечит и восстанавливает ногти, а также 
предотвращяет распространение инфекции. Улучшает 
цвет и толщину ногтей, ногти становятся мягче.
Medicīnas prece
Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

NAGU SĒNĪTES ĀRSTĒŠANAI

15.78 € 18.57 €

-15%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

no  949
Duphalac
LACTULOSUM
Novērš aizcietējumu. Regulē 
vēdera izeju. Normalizē zarnu 
mikrofloru. Ar neitrālu vai 
plūmju garšu. Piemērots 
visām vecuma grupām. Pre-
cīzas lietošanas devas skatīt 
zāļu lietošanas instrukcijā.
Предотвращает запоры, 
регулирует стул. 
Hормализует микрофлору 
кишечника. C нейтральным 
вкусом  или со вкусом 
сливы. Подходит для всех 
возрастных групп. Точные 
дозировки смотреть в 
инструкции лекарства 
Reklāmas devējs: Mylan Healthcare SIA. Tālr.: 67605580. ID: MYL-LV-21-14.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

AIZCIETĒJUMA NOVĒRŠANAI
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KĀJU VĒNĀM UN PRETSĒNĪŠU LĪDZEKĻI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

100 mg/ml uz ādas lietojams 
šķīdums 30 ml

Betadine
POVIDONUM IODINATUM
Antiseptiska brūču un 
apdegumu ārstēšana. 
Bakteriālas, sēnīšu un vīrusu 
ādas infekcijas ārstēšanai. 
Atšķaidītu Betadine šķīdumu var 
lietot pirms oftalmoloģiskām 
manipulācijām.
Антисептическая обработка 
ран и ожогов. Для лечения 
бактериальных, грибковых и 
вирусных кожных инфекций. 
Разбавленный раствор 
Бетадина можно использовать 
перед офтальмологическими 
процедурами.
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.

ANTISEPTISKS LĪDZEKLIS 

529

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Krēms 10 mg/g 15 g 7.39 €,
krēms 10 mg/g 30 g 11.29 €,
šķīdums 10 mg/ml 10 ml 7.79 €,
šķīdums 10 mg/ml 20 ml 12.99 €

no  739
Exoderil
NAFTIFINI
HYDROCHLORIDUM
Exoderil 10 mg/ml uz ādas 
lietojams šķīdums un 
10 mg/g krēms ārstē pēdu sēnīti kā arī tiem 
raksturīga pretiekaisuma iedarbība, kas 
ātri mazina iekaisuma simptomus (īpaši 
niezi). Lietošana: jāuzklāj 1 reizi dienā uz 
slimajiem ādas laukumiem.
Exoderil 10 мг/мл жидкость и Exoderil 10 
мг/мл  крем лечит грибок стопы, а также 
им характерно противовоспалительное 
действие, которое быстро уменьшает 
симптомы воспаления (особенно зуд). 
Способ применения: наносить один раз в день на 
пораженные участки кожи.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle, Valdemāra iela 33-29, Rīga. 
BS2001106340/2022/01

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRETSĒNĪŠU LĪDZEKLIS 

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.
Reklāmas devējs: UAB Trimb

NAGU SĒNĪTES ĀRSTĒŠANAI
Pildspalva 4 ml, otiņa 5 ml

no 16.19 € no 21.58 €

-25%

199 942 1759

VENOLGON
VENOLGON gels kājām novērš smaguma sajūtu 
kājās, ātri atsvaidzina, mazina nogurumu un 
diskomfortu.
ВЕНОЛГОН гель для ног способствует снятию 
усталости и тяжести в ногах, создает быстрый 
эффект свежести и снятия дискомфорта.

PRET PIETŪKUMU KĀJĀS
Gels 100 ml

KĀJU VESELĪBAI HRONISKA VENOZA MAZSPĒJA
Gels 50 g 500 mg tabletes N60

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.

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

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.

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.

Troxevasin 2% gels 100 g  10.36 €,
Troxevasin 2% gels 40 g  5.56 €,

Troxevasin 300 mg kapsulas N100  16.69 €,
Troxevasin 300 mg kapsulas N50  17.16 €

no  556
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ZVAIGŽŅU PIEDĀVĀJUMS SENIORIEM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

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

520

292

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

GREMOŠANAS TRAUCĒJUMIEM
Pilieni iekšķīgai lietošanai 25 ml

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

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

SIRDIJ
Pilieni iekšķīgai lietošanai, 
šķīdums 30 ml 099

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

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

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ATMIŅAI
40 mg apvalkotās tabletes N90

1947

Tanakan®
GINKGO BILOBAE EXTRACTUM NORMATUM (EGb761®)
Simptomātiskai kognitīvo traucējumu un vieglas demences ārstēšanai 
pieaugušajiem. Lietošana: pa trīs tabletēm divas reizes dienā.
Для симптоматического лечения когнитивных нарушений и лёгкой 
деменции у взрослых. Применение: по три таблетки два раза в день.
Reklāmas devējs: Ipsen Pharma. TAN-LV-000067. Sagatavots: 04.2021.

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU
Gels 50 g 3.99 €, 100 g 8.16 €

399

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.

no



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

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

7515

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

998

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

998

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

BIODERMA 
SENSIBIO H2O  
attīrošais micelārais ūdens 
jutīgai ādai, 500 ml

899

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

EUCERIN pH5
dušas želeja jutīgai, sausai ādai, 400 ml

799

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

LACALUT AKTIV
zobu pasta, 75 ml

399

15.85 €

-15%

1347

9.39 €

-15%

798

16.59 €

-15%

1410
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-25%*

-20%

-20%

-67%

16

Inovatīva kopšana, kas paredzēta ādas enerģijas atjaunošanai 
un visaptverošai aizsardzībai pret spēcīgiem stresa cēloņiem, 
piemēram, agrīnu novecošanos, elastības zudumu un blāvu ādu.

* atlaide visiem Bionike produktiem

Radi savu kopšanas rituālu ar greznas 
sejas masāžas Crystallove palīdzību. 

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

* atlaide Cinq Mondes micelārajam ūdenim

Zīmols ar Parīzes dvēseli Matis piedavā savu 
profesionālo zināšanu augļus jau vairāk nekā 80 gadu.

BABE produktu īpašais piedāvājums.

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

Franču zīmola PAYOT īpašais piedāvājums.

-15%
-54%*
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-50%*

17

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

* atlaide visiem NOAH produktiem

NESTE DANTE vairāk nekā pusgadsimtu 
ilga pieredze kvalitatīvu ziepju ražošanā.

* atlaide NESTI DANTE ziepēm

Efektīva kosmētika no Korejas.
* atlaide Dewytree produktiem

Unikāls skaistuma redzējums, kam ir 
izcili ikdienas ādas kopšanas līdzekļi.
* atlaide NUXE produktiem

-20%*

Jaunums!

Jaunums!

-25%*

Jaunums!

Jaunums!

Jaunums!

-20%*

Ar īpašām rūpēm par kāju un roku kopšanu.

* atlaide Bare Lux SPA komplektam

Franču zīmola MATIS īpašais piedāvājums.

-25%*
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S A U L E S  A I Z S A R D Z Ī B A S  L Ī D Z E K Ļ I

-25%

Eucerin SUN - izcila aizsardzība
visiem saules mirkļiem!

Eucerin SUN produkti ar
Progresīvo Spektrālo tehnoloģiju nodrošina:

 • aizsardzību no UV stariem,

 • aizsardzību no augstas enerģijas redzamās 
gaismas (HEV),

 • DNS aizsardzību.

Pieejami produkti sejas un ķermeņa ādas 
aizsardzībai pieaugušajiem, kā arī jutīgas mazuļu un 
bērnu ādas aizsardzībai.

Eucerin SUN produkti satur aktīvās sastāvdaļas, kas 
palīdz uzlabot ādas stāvokli un, tādēļ lieliski pielāgoti 
individuālām ādas vajadzībām:

 • taukainai, aknes skartai ādai,

 • hiperpigmentētai ādai,

 • ādai ar novecošanās pazīmēm,

 • pret sauli alerģiskai ādai,

 • atopiskā dermatīta skartai ādai,

 • jutīgai āda.
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-25%

-25%

-30%

-30%

-20%-30%



Franču
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-25%

-40%līdz

-30%līdz

-30%līdz

-25%



kosmētikas mēnesis

-45%

-35%
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1+1
23.30

-25% līdz

-30%līdz

Viss sortiments pieejams lielākajās 
aptiekās vai www.e-menessaptieka.lv
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ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

50 mg/g ziede 30 g 5.12 €,
50 mg/g krēms 30 g 5.09 €

no  509

Bepanthen®
DEXPANTHENOLUM
Bepanthen® 50 mg/g ziede 30 g dziedē brūces un 
rūpējas par sausu ādu. Piemērota krūts dziedzeru 
kopšanai mātēm krūts barošanas laikā un zīdaiņu aprūpē. 
Bepanthen® 50 mg/g krēms 30 g piemērots sausas, 
raupjas un sasprēgājušas ādas aprūpei. Dziedē nelielus 
apdegumus, kas radušies saules ietekmē un/vai sadzīves 
apstākļos. Lietošana: vienu vai vairākas reizes dienā pēc 
nepieciešamības.
Bepanthen® для исцеления небольшиx ран кожи. 
Использование: один или несколько раз в день по 
необходимости. Использование: один или несколько раз 
в день по необходимости.
Reklāmas devējs: SIA Bayer. L.LV.MKT.12.2019.1346

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ĀDAS SAVAINOJUMU ĀRSTĒŠANAI

Tesla baterijas 
Baterijas dzirdes aparātiem. Pievērsiet uzmanību po-
laritātei. Neuzlādēt. Neizjaukt. Nenorīt. Nemest ugunī. 
Izvairīties no īssavienojuma. Lai aktivizētu baterijas noņe-
miet aizsargiepakojumu. 
Батареи для слуховых аппаратов. Осторожно на 
полярность. Не заряжать. Не разбирать. Не глотать. Не 
бросать в огонь. Остерегайтесь короткого замыкания. 
Для активации снимите защитную упаковку.
Reklāmas devējs: Kosmolats SIA

DZIRDES APARĀTIEM

JAUNUMS! 
PR10, PR312, PR13, PR675 
baterijas N6

4.50 € 5.29 €

-15%

TENA
TENA palīdz uzturēt ādu veselu. Uzsūcošās paketes, 
autiņbikses, paladziņi un ādas kopšanas līdzekļi gan 
sievietēm, gan vīriešiem, kas cieš no urīna nesaturēšanas. 
Komfortabli un ērti!
TENA помогает сохранить кожу здоровой. Впитывающие 
прокладки, подгузники, простыни и средства по уходу за 
кожей для женщин и мужчин, страдающих недержанием 
мочи. Комфортно и удобно!
* Atlaide neattiecas uz valsts kompensējamo medicīnas 
ierīču sarakstā iekļautām precēm. 
Reklāmas devējs: SIA Essity Latvia

HIGIĒNAS PRECES

-25%

Dermowas® Compact pH 6,5
Mazgāšanas līdzeklis ādai ar noslieci uz pinnēm. Normālai 
un taukainai ādai. Attīra ādu, to nesausinot. Neizjauc ādas 
dabīgo aizsargslāni. Sastāvā esošā laurīnskābe nomāc 
baktēriju un sēnīšu veidošanos.
Средство для умывания для нормальной и жирной кожи. 
Препятствует образованию акне. Для кожи с тенденцией 
к воспалению. Очищает кожу, не нарушая естественный 
защитный слой.
Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

PROBLEMĀTISKAI ĀDAI
Ziepes 100 g

7.85 € 10.47 €

-25%

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

HIGIĒNAS PRECES

-15%

Happy 
autiņbiksītes
Happy autiņbiksītēm ir īpaši augsta uzsūktspēja, kas uzsūc 
mitrumu, aizsargā pret noplūdēm. Tās izstrādātas īpaši 
maigas, gaisu caurlaidīgas. Ar elastīgu jostiņu aizmugures 
daļā. www.happy-global.com
Подгузники Happy имеют особенно высокую 
впитывающую способность, которая впитывает влагу, 
защищает от протечек. Подгузники особенно мягкие, 
дышащие, с резинкой на спинке.
Reklāmas devējs: SIA TZMO Latvija

BĒRNU HIGIĒNA

-15%

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

ĶERMEŅA KOPŠANAI

-15%

Sudocrem
Ādas ārstēšanai un profilaksei: autiņbiksīšu radīti izsitumi, 
ādas nobrāzumi, dermatīts pieaugušajiem inkontinences 
gadījumā, lai aizsargātu ādu brūču malās.
Для лечение кожи: опрелости, ссадины на коже, 
дерматиты у взрослых, при недержании мочи, для 
защиты кожи по краям ран. 
Medicīnas ierīce
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. SUD-LV-00010

ĀDAS ĀRSTĒŠANAI
Krēms 60 g, 125 g, 250 g

no 4.36 € no 5.13 €

-15%

Maria 
Sērija MARIA piedavā pavasarī aktuālus produktus māmiņai 
un bērnam: jaunās paaudzes deguna aspiratorus CLEAN 
NOSE un EASY BREATH, kā arī produktus ķermeņa ādas 
kopšanai.
Серия MARIA предлагает мамочке и ребенку актуальные 
продукты для весны: назальные аспираторы нового 
поколения CLEAN NOSE и EASY BREATH, а также продукты 
по уходу за кожей тела.

MĀMIŅAI UN BĒRNAM

-40%līdz

līdz

līdz līdz līdz
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*Atlaide neattiecas uz produktiem, kas piedalās Zvaigžņu cenu kampaņā.

līdz

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

ZOBU PROTĒŽU FIKSĀCIJAI

-30%

Eucerin pH5 dušas 
eļļa
Eucerin dušas eļļa satur kopjošas 
eļļas un īpaši maigas virsmaktīvas 
vielas, kas piemērotas sausas un 
jutīgas ādas attīrīšanai. Unikālā 
pH līdzsvara sistēma stiprina ādas 
dabīgās aizsargspējas un uzlabo 
ādas izturību.
Масло для душа Eucerin 
содержит особо нежные 
поверхностно-активные 
вещества для очищения 
сухой и чувствительной кожи. 
Уникальная система баланса pH 
повышает естественную защиту кожи и делает ее более 
устойчивой.

ĀDAS KOPŠANAI
Dušas eļļa 400 ml

10.77 € 14.36 €

-25%

Oral-B 
Oral-B Kids elektriskās zobu birstes bērniem ar Disneja 
filmas tēliem ļauj maigi un efektīgi notīrīt zobu aplikumu. 
Elektriskajai zobu birstei ir īpaši mīksti sariņi, kas piemēroti 
bērna mutei.
Электрические зубные щетки Oral-B Kids с диснеевскими 
персонажами обеспечивают мягкую и эффективную 
чистку зубов. Зубная щетка имеет дополнительные 
мягкие щетинки, которые подходят для ребенка.
Reklāmas devējs: SIA SANITEX

BĒRNU MUTES HIGIĒNAI

-20%

MINCER PHARMA
Krēmi ādai ap acīm Vita C Infusion, Boto LiftX , Anti Allergic 
līnijām padara ādu mirdzošu, atjauno to un cīnās pret 
iekaisumiem. Neo Hyaluron hidrolipīdu serums nobriedušai 
un dehidrētai ādai, kas darbojas kā grumbu pildītājs, lai 
izlīdzinātu un barotu ādu.
Кремы для ухода за кожей вокруг глаз от Vita C Infusion, 
Boto LiftX, Anti Allergic линий, делают кожу сияющей, 
омолаживают ее и борются с воспалениями. Neo 
Hyaluron Hydrolipid Serum для зрелой и обезвоженной 
кожи, которая действует как наполнитель морщин, 
разглаживая и питая кожу.
Reklāmas devējs: AS Recipe Plus

SEJAS ĀDAS KOPŠANAI

-40%

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%

PRESIDENT DENTURE 
President Denture protēžu krēms - izstrādāts, izmantojot 
ekskluzīvu sastāvdaļu kombināciju, lai nodrošinātu 
nevainojamu, ātru un drošu protēzes pielipšanu 
smaganām. Dabīgais piparmētru ekstrakts ilgstoši 
nodrošina svaigu elpu.
Крем для фиксации зубных протезов President 
Denture - разработана с использованием эксклюзивного 
сочетания ингредиентов, что обеспечивает идеальную, 
быструю и надежную адгезию протеза к деснам. 
Натуральный экстракт мяты обеспечивает длительную 
свежесть дыханию.

ZOBU PROTĒZĒM
Protēžu krēms 40 g, zobu birste,
tabletes protēžu tīrīšanai N32 -25%

līdz



* 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

Eucerin pH5
Roku mazgāšanas eļļa 250 ml

Maigs roku mazgāšanas līdzeklis, kas saglabā ādas 
dabiskās aizsargspējas. Atjauno, izlīdzina un nomierina 
apkārtējās vides nelabvēlīgai ietekmei pakļautu ādu. 
Piemērota sausas, jutīgas ādas tīrīšanai. Nesausina ādu, 
pat bieži mazgājot.

Avène
Termālais avota ūdens pH 7.5, 150 ml

Ikdienas lietošanai visai ģimenei - 
mitrināšana, dziedēšana, sejas
kopšanas rituālā. Unikālās
īpašības nomierinās un dziedēs.
Reklāmas devējs: SIA Allium UPI 5.88 € 11.75 €

-50%

5.20 € 10.39 €

-50%

ĪPAŠI IZDEVĪGI PIEDĀVĀJUMI VESELĪBAS KARTES ĪPAŠNIEKIEM!

-20%


