
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.
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SIRDIJ

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

Pilieni iekšķīgai lietošanai, 
šķīdums 30 ml

TROMBOŽU  
PROFILAKSEI

Hjertemganyl
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, MAGNESII OXIDUM

Hjertemagnyl® samazina trombu veidošanos 
asinsvados, mazinot infarkta un insulta risku. 
Precīzas lietošanas devas un lietošanas intervālu 
katrai vecuma grupai skatīt lietošanas instrukcijā.

Hjertemagnyl® уменьшает образование 
тромбов в кровеносных сосудах, снижая 
риск инфаркта и инсульта . Точные дозы 
и интервал применения для каждой 
возрастной группы указаны в инструкции по 
применению.
Reklāmas devējs: Takeda Pharma AS

75 mg/10,5 mg apvalkotās 
tabletes N100 3.48 €,  
150 mg/21 mg apvalkotās 
tabletes N100 4.19 €

€ 348
no

MAGNIJA DEFICĪTA 
MAZINĀŠANAI

Magne B6®
Optimāla magnija un B6 vitamīna kombinācija, 
kas novērš magnija trūkumu un tā izraisītos 
simptomus. Mazina nogurumu, nespēku, 
nervozitāti un muskuļu krampjus. Precīzas 
lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā.

Oптимальная комбинация магния и витамина 
B6, которая борется с недостатком магния в 
организме и вызванными им симптомами. 
Уменьшает усталость, слабость, нервозность, 
мышечные судороги. Точную дозировку см. в 
инструкции по применению.
Reklāmas devējs: SIA Sanofi-aventis Latvia

Apvalkotās tabletes
N50 6.98 €,
Premium apvalkotās
tabletes N60 9.99 €,
šķīdums iekšķīgai lietošanai, 
ampulas N10 6.29 €

€ 629
no

€ 099



SIRDS

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Tabletes N42,
mutē šķīstošās granulas N20

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Šķīdums 25 ml 1.85 €, 
90 ml 3.55 €

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

SIRDSDARBĪBAI

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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

SIRDIJ

€ 185
no

no 35.18 € no 43.97 €

-30%ASINSSPIEDIENA MĒRĪTĀJI
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.
Автоматический тонометр с манжетой на предплечье. AFIB технология 
(выявление мерцательной аритмии) BPB6. MAM технология (автоматическое 
трёхкратное измерение). PAD технология (выявление аритмии).

līdz

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Kapsulas N30

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

SIRDIJ

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Gels 50 g 8.59 €, 100 g 15.25 €

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_LIO-01-2021_V1_print / 03/2021 

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

KĀJU VESELĪBAI

€ 859
no

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Apvalkotās tabletes N50

Riboksīns Borimed
Viena tablete satur 200 mg inozīna. Lietošana: ieteicamā 
diennakts deva – 1 tablete 2 reizes dienā, pirms ēšanas. 
Одна таблетка содержит 200 мг инозина. Использование: 
рекомендуемая суточная доза - 1 таблетка 2 раза в день 
перед едой.
Reklāmas devējs: SIA Elpis

SIRDIJ UN ASINSRITEI

€ 152
1.90 €

-20%

-22%
6.79 €

5.29 €

-20%
14.55 €

11.64 €

-20%
no 12.39 €

no 9.91 €



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

Tabletes N60 

MOCARD
Tabletes ar monakolīnu K, vilkābeli, māteri un B1 vitamīnu 
palīdz uzturēt normālu sirds un asinsvadu sistēmas 
funkcionēšanu, kā arī monakolīns K palīdz uzturēt normālu 
holesterīna līmeni.
Таблетки с монаколином К, боярышником, пустырником 
и витамином В1 помогают поддерживать нормальную 
сердечно-сосудистую функцию. Mонаколин К для 
нормальнoго уровеня холестерина.
Reklāmas devējs: SIA Silvanols

HOLESTERĪNAM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Tabletes N60

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

€ 2499

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Kapsulas N60

Omega-3 Max 1000 mg   
OMEGA-3 taukskābju avots. Lietošana: pusaudžiem pēc 12 
gadu vecuma un pieaugušajiem pa 1 kapsulai dienā ēšanas 
laikā. 
Источник жирных кислот ОМЕГА-3. Применение: 
подросткам старше 12 лет и взрослым по 1 капсуле в 
день во время еды. 
Reklāmas devējs: SIA Jonnex- Farma

OMEGA-3 AVOTS

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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

NORMĀLAI 
SIRDSDARBĪBAI

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
* Atlaide neattiecas uz medikamentiem.

Jūnijā MAGNIJIEM* -35%līdz

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

316 mg/280 mg apvalkotās tabletes 
N30 6.99 €, 158 mg/140 mg 
apvalkotās tabletes N50 6.79 €

PANANGIN
KALII ASPARTAS/MAGNESII ASPARTAS
Satur K un Mg jonus. Stiprina sirds muskuļa funkciju 
un veicina kardiovaskulārās sistēmas veselīgu darbību. 
Lietošana: Panangin 316 mg/280 mg pa 1 tabletei 3 x dienā, 
Panangin 158 mg/140 mg pa 2 tabletēm 3 x dienā!
Содержит ионы К и Мg. Усиливают функцию сердечной 
мышцы и способствуют здоровому функционированию 
сердечно-сосудистой системы. Применение: 
Panangin 316 мг/280 мг по 1 таблетки 3 раза в день, 
Panangin 158 мг/140 мг по 2 таблетки 3 раза в день!
Reklāmas devējs: Gedeon Richter 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.

KĀLIJA UN MAGNIJA DEFICĪTA PROFILAKSEI

€ 679
no

-20%
14.95 €

11.96 €

-15%
10.69 €

9.09 €

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

JAUNUMS! 
Kapsulas N30

NatAspin ® CONTROL
Holesterīna kontrolei un asinsritei. Sastāvā: natokināze, 
monakolīns K, koenzīms Q10 un citas augu sastāvdaļas.
Контроль холестерина и кровообращение. В состав: 
натокиназа, монаколин K, коэнзим Q10 и другие 
растительные ингредиенты.
Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

HOLESTERĪNAM UN ASINSRITEI

-30%
17.99 €

12.59 €

-40%
12.99 €

7.79 €
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Kapsulas N76

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

1+1
21.19 €

Gels 100 ml

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

€ 235

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Kapsulas N30

Coenzyme Q10 MAX 100 mg
Koenzīms Q10 organismā veidojas dabiski. Tā daudzums 
organismā samazinās  cilvēkam kļūstot vecākam. Zemu 
koenzīma Q10 līmeni organismā var izraisīt statīnu 
lietošana – zāļu grupa holesterīna līmeņa samazināšanai.
Коэнзим Q10 в организме уменьшается, в процесе 
старение. Низкий уровень коэнзима Q10 в организме 
может вызвать применение статинов - группа 
лекарственных средств для снижения уровня 
холестерина.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

KOENZĪMS Q10

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Nitroglycerin Nycomed 
GLYCEROLI TRINITRAS 
Lieto stenokardijas profilaksei un terapijai. Pieaugušajiem: 
parādoties pirmajām stenokardijas izpausmēm, jāizšķīdina 
viena 0,5 mg tabl. zem mēles vai aiz vaiga. Ja nepieciešams, 
devu var atkārtot. Ja pēc 3 tabl. lietošanas 15 minūšu laikā 
sāpes nepāriet, meklējiet medicīnisku palīdzību.
Используется для профилактики и терапии  
стенокардии. Таблетку  0,5 мг кладут под язык. При 
необходимости можно повторить. Если после  3 табл.  в 
течение 15 минут боль не проходит, обратитесь к врачу.
Reklāmas devējs: Takeda Latvia

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

0,5 mg tabletes lietošanai 
zem mēles N40

STENOKARDIJAS PROFILAKSEI

€ 319

SIRDS
Mēness Aptiekā ir visi medikamenti
SIRDS VESELĪBAS UZTURĒŠANAI UN 
STIPRINĀŠANAI (valsts kompensējamie, recepšu un 
bezrecepšu).*

Mēness Aptiekā saņemsi labāko apkalpošanu 
farmācijas nozarē.**

*  Izņemot gadījumus, kad zāles nav pieejamas lieltirgotavās vai to izplatīšana ir apturēta.
** Latvijā labākais klientu serviss farmācijā, Farmācijas nozares pētījums 2020. gadā.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Askorutin
C vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas 
ieguves vielmaiņu, veicina normālu nervu sistēmas 
un imūnsistēmas darbību, palīdz samazināt nogurumu un 
nespēku.
Витамин С помогает обеспечивать нормальный 
энергообмен, стимулирует нормальную работу нервной 
и иммунной систем, помогает уменьшить усталось и 
слабость. 
Reklāmas devējs: SIA ELPIS

Tabletes N50

IMUNITĀTEI

€ 144
1.80 €

-20%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Šķidrā zivju eļļa 250 ml

Möller’s zivju eļļa ar 
citronu garšu
Möller’s zivju eļļā ir daudz īpaši vērtīgas omega-3 
taukskābes, 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

-30%
14.36 €

10.05 €

-25%
19.39 €

14.54 €
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Pulveris N30

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

MUSKUĻIEM UN SIRDIJ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Kapsulas N90

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”

NORMĀLAM HOLESTERĪNAM

Kapsulas N20

SIRDIJ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

VILKĀBELE PLUS
Vilkābele labvēlīgi ietekmē sirds darbību un asinsvadu 
sistēmu. Veicina asins cirkulāciju un sniedz nomierinošu 
efektu. Magnijs palīdz samazināt nogurumu, veicina 
muskuļu sistēmas darbību.
Боярышник благотворно влияет на сердце и сосудистую 
систему. Улучшает кровообращение и оказывает 
успокаивающее действие. Магний помогает снизить 
утомляемость, способствует работе мышечной системы.
Reklāmas devējs: SIA “Jelgavfarm”

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Kapsulas N60

Lecitīns 1200 mg
Aktīvo sastāvdaļu saturs 1 kapsulā: lecitīns (no 
nemodificētām sojas pupām) 1200 mg. Lietošana: 
1-3 kapsulas dienā. 
Состав в 1 капсуле: соевый лецитин (из 
немодифицированной сои) 1200 мг. Применение: по 
1 капсуле 3 раза в день. 
Reklāmas devējs: SIA Aptiekas produkcija

LECITĪNS

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Mutē beramas granulas N20

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.
Reklāmas devējs: G.Miežis Ārsts

MAGNIJA TRŪKUMA 
GADĪJUMĀ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Tabletes N30

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

1+1
15.15 €

SIRDS

€ 364
4.55 €

-20%

-35%
22.89 €

14.88 €

-20%
36.25 €

29.00 €

-20%
8.09 €

6.47 €

-15%
no 12.49 €

no 10.62 €



SIRDIJ UN ASINSVADIEM

Veselība+ HIPERTENSIJA – 
paredzēta hroniskiem hipertensijas 

jeb paaugstināta asinsspiediena 
pacientiem, kuriem ārsts regulāri 

izraksta medikamentus.

Veselība+ programmas ietvaros Mēness Aptiekas farmaceitu profesionālo zināšanu pilnveidošanā tiek iesaistīti 
hroniskos pacientus ārstējošie ārsti-speciālisti un ģimenes ārsti, tādejādi veicinot ārsta un farmaceita 
profesionālo sadarbību pacienta interesēs. Veselība+ privilēģiju karti bez maksas var saņemt Mēness Aptiekā.

* Punkti tiek uzkrāti nākošajā dienā pēc kartes aktivizēšanas. Ar punktiem nevar norēķināties par medikamentiem.

+ IZDEVĪGUMS
 – Pastāvīga atlaide līdz 20% biežāk lietotiem līdzekļiem hipertensijas terapijā, 

tostarp kalcija, B un D grupas vitamīnu preparātiem. Atlaide neattiecas uz 
medikamentiem.

 – Pastāvīga atlaide līdz 15% asinsspiediena mērīšanas ierīcēm (tonometriem).
 – Īpašā cena 4.90 € (parasti 8.90 €) D vitamīna pietiekamības noteikšanai 

organismā + asins noņemšanai, materiāla apstrādei Centrālajā Laboratorijā.
+ PROFESIONĀLA FARMACEITA KONSULTĀCIJA
 – Par tonometra pareizu lietošanu mājas apstākļos.
 – Par dažādu medikamentu savienojamību un pareizu lietošanu.
+ PIERAKSTS
 – Iespēja saņemt Mēness Aptiekās farmaceitiem pieejamo informāciju par 

brīvām pieraksta vietām uz valsts apmaksātiem vai maksas medicīnas 
pakalpojumiem – pie speciālistiem un uz izmeklējumiem.

Aktivizējot karti 2021. gada jūnijā un jūlijā, saņem 100 punktus* nākošajam pirkumam. Jautājiet farmaceitam!

6

Asins analīzes profilaktiskai pārbaudei

4,50 EUR*
8,50

 48 EUR*

LIPIDOGRAMMA

- Kopējais holesterīns
- ABL holesterīns

Laboratorisko izmeklējumu komplekss
KARDIOLOĢISKAIS PROFILS
- Pilna asins aina 
- D dimēri
- Apolipoproteīns A 
- Apolipoproteīns B 
- Kopējais holesterīns 
- ABL holesterīns 
- ZBL holesterīns 

- Triglicerīdi
- Glikoze
- APTL
- Fibrinogēns

- Augsti jutīgs
  Troponīns I

- Kālijs - Kreatīnkināzes
  MB frakcijas- Nātrijs

- NT-proBNP - Laktātdehidrogināze

- ZBL holesterīns
- Triglicerīdi

*Cenā ietilpst
asins noņemšana un

materiāla apstrāde

Piedāvājums spēkā
no 01.06.–31.07.21.

Piedāvājumi spēkā ar Mēness Aptieka Veselības karti

Ārstniecības iestādes
kods 0100-68302

Tālr. +371 67334433www.laboratorija.lv vai ar Veselība+ karti

PĀRBAUDI SAVAS SIRDS RITMU!
Tikai Kardio akcijas laikā – īpašas atlaides maksas pakalpojumiem

Ā
rstniecības iestādes kods: 0

1
0

0
 - 6

4
1

2
0

, 0
1

0
0

-5
4

1
1

4
  

 25%* – elektrokardiogrāfijai (EGK) VCA poliklīnikās Rīgā, Jūrmalā, Liepājā**;  

 20%* – asinspiediena 24h monitorēšanai un holtera monitorēšanai 
VCA poliklīnikā Jugla, Juglas ielā 2, Rīgā;

 15%* – transezofagiālai ehokardiogrāfijai un bezvadu holtermonitoringam 
VCA poliklīnikā Elite, Anniņmuižas bulv. 85, Rīgā. 677 999 77   vca.lv

Akcija spēkā no 1.06.2021līdz 31.07.2021 * Ar cenām aicinām iepazīties www.vca.lv.

VCA poliklīnikas**
Rīgā: Pulss – Lāčplēša ielā 38, Vesels – Zāģeru ielā 11, Dzelzceļš – Gogoļa ielā 3, Aura – Nīcgales ielā 5, Jūrmalā: Slokas ielā 26, Liepājā: Brīvības ielā 95.

Piedāvājumi spēkā ar Mēness Aptieka Veselības karti vai ar Veselība+ karti
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GREMOŠANAS SISTĒMAI

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

BioGaia® Protectis
Lactobacillus reuteri Protectis® veido daļu no zarnu floras 
un tiek uzskatīta par būtisku jau no piedzimšanas brīža.
Lactobacillus reuteri Protectis® образует часть флоры 
кишечника и считается существенной с момента 
рождения.
Reklāmas devējs: Ewopharma AG

MIKROFLORAI
Pilieni 5 ml

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Probio pluss
Probiotiskās baktērijas līdzsvaro un atjauno gremošanas 
trakta dabisko baktēriju līdzsvaru. Regulāra Probio pluss 
lietošana palīdzēs uzturēt normālus organisma 
gremošanas procesus.
Пробиотики восстанавливают баланс и естественную 
бактериальную среду кишечника. При регулярном 
приеме препарата Probio pluss, пищеварительная 
деятельность вашего организма будет в порядке.
Reklāmas devējs: SIA Dendera Invest

PROBIOTISKĀS BAKTĒRIJAS
Kapsulas N14

11.13 € 13.09 €

-15%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

250 mg cietās kapsulas N20 
10.15 €,
250 mg cietās kapsulas N30 
12.15 €,
250 mg pulveris iekšķīgi 
lietojamas suspensijas 
pagatavošanai N20 9.85 €

Enterol
SACCHAROMYCES BOULARDII
Vīrusu un baktēriju izraisītas 
caurejas ārstēšanai 
pieaugušajiem un bērniem. Pulveri drīkst lietot jau no zīdaiņa 
vecuma. Antibiotiku izraisītas caurejas profilaksei un ārstēšanai. 
Var lietot vienlaicīgi ar antibiotikām. Devas: Pieaugušie: 1 vai 2 
paciņas/kapsulas 2 reizes dienā. Bērni: 1 paciņa/kapsula 2 vai 
3 reizes dienā.
Для лечения вирусной и бактериальной диареи у взрослых 
и детей. Порошок можно применять детям с рождения. Для 
профилактики и лечения диареи, вызванной применением 
антибиотиков. Можно применять одновременно с 
антибиотиками.
Reklāmas devējs: BIOCODEX SIA. ID Nr. 85365941
Reklāma sagatavota – 05/2021. Enterol zāļu apraksti – 02/2021.

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

NOVĒRŠ UN ĀRSTĒ CAUREJU

no  985

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

680 mg/80 mg košļājamās 
tabletes N24

Rennie
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

309

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Cietās kapsulas N14

829LINEX® 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

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

GREMOŠANAS TRAUCĒJUMIEM

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LYLBIOTIC
Augstas aktivitātes baktēriju komplekss. Satur Latvijas tirgū 
lielāko baktēriju skaitu un sugu daudzveidību. Piemērots 
zīdaiņiem, bērniem un pieaugušajiem. Nav jāuzglabā 
ledusskapī.
Комплекс высокой активности бактерий. Содержит 
самое большое количество и разнообразие видов 
бактерий на рынке Латвии. Подходит для младенцев, 
детей и так же взрослых. Не надо хранить в 
холодильнике.
Reklāmas devējs: SIA “pharm&med”

VĒDERA LABSAJŪTAI
Kapsulas N6, N14, pilieni 5 ml

no 5.90 € no 7.87 €

-40%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Zarnās šķīstošās
cietās kapsulas N14
10 mg 2.48 €, 20 mg 3.49 €

no  248
Gasec™ 
Gastrocaps™ 
OMEPRAZOLUM
Atvieglo sāpīgu 
dedzināšanas sajūtu 
aiz krūšu kaula, grēmas, 
un skābu garšu mutē. 
24 stundu darbība. 
Lietošana: no 18 g.v. 
Gasec™ Gastrocaps™ 
20 mg 1 kaps. dienā, Gasec™ Gastrocaps™ 10 mg 1 - 2 kaps. 
dienā.
Снижает жжение и боль в районе желудка и пищевода, 
изжогу и кислый привкус во рту. Применение: от 18 лет 
Gasec™ Gastrocaps™ 20 мг по 1 капсуле в день, Gasec™ 
Gastrocaps™ 10 мг по 1 - 2 капсуле в день.
Rklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; GAG-LV-00002

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ATVIEGLO DEDZINOŠO SAJŪTU

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Zarnās šķīstošas cietās 
kapsulas N14 339

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

Rklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ENZĪMU AIZSTĀJTERAPIJA

199

līdz

1319
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DAŽĀDA VEIDA SĀPĒM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Gels 50 g 3.99 €, 100 g 8.16 €

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.

PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU

no  399

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Tabletes N10 1.79 €,
N100 8.49 €

Ibuprofen JNX 400 mg 
IBUPROFENUM
Ibuprofēns mazina sāpes, pazemina temperatūru un 
samazina iekaisumu. Lietošana: pieaugušajiem un 
pusaudžiem no 15 gadu vecuma līdz 3 tabletēm dienā.
Ибупрофен уменьшает боль, снижает температуру 
и снимает воспаление. Применение: взрослым и 
подросткам c 15 лет до 3 таблеток в день.
Rklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM

no  179

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

JAUNUMS!
25 mg apvalkotās tabletes N10 352

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!

50 mg/30 mg/g gels 50 g

589

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!

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

559

Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija. Tālr. +371 67323 666, www.teva.lv. MULTI-LV-00011

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

40 mg apvalkotās tabletes 
N24 3.75 €,
40 mg tabletes N100 7.38 €

no  375

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

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

5.31 € 6.25 €

-15%
4.07 € 4.79 €

-15%
no  599
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ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

2% gels 40 g 5.59 €,
100 g 9.99 €

Troxevasin®
TROXERUTINUM
Mazina tūskas un hroniskas vēnu mazspējas simptomus. 
Mazina smaguma sajūtu kājās, pietūkumu un sāpes. 
Tonizējoša iedarbība uz vēnām, stiprina asinsvadu sieniņas. 
Lietošana: uzklāt uz ādas 2 x dienā.
Уменьшает симптомы отеков и хронической венозной 
недостаточности. Уменьшает тяжесть в ногах, отечность 
и боль. Тонизирует вены, укрепляет стенки сосудов. 
Применение: наносить на кожу 2 раза 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.

VĒNU MAZSPĒJAS SIMPTOMIEM

no  559

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Möller’s Dobbel Immunity
Satur īpaši vērtīgas omega-3 taukskābes DHS, kas palīdz 
uzturēt normālu smadzeņu darbību un D vitamīnu, veicina 
normālu imūnsistēmas darbību. Norvēģu kavalitātes 
produkts.
Cодержит особо ценные жирные кислоты омега-3 ДГК, 
которые помогают поддерживать нормальную работу 
головного мозгa, и витамин D, который способствует 
нормальной работе иммунной системы.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

IMUNITĀTEI
Kapsulas N100

15.99 € 19.99 €

-20%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Gels 30 g

609

Fenistil 1 mg/g
DIMETINDENI MALEAS
Fenistil 1 mg/g gels mazina niezi, ko izraisa tādas ādas 
reakcijas kā izsitumi, nātrene, kukaiņu kodumi, saules 
apdegumi un virspusēji apdegumi. Lieto uz ādas 2 – 4 
reizes dienā.
Гель Fenistil 1 мг/г yменьшает зуд, вызваный такими 
реакциями кожи, как сыпь, крапивница, укусы 
насекомых, солнечные ожоги и поверхностные ожоги. 
Наносить на кожу 2 - 4 раза в день.
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA, PM-LV-FENI-20-00001/APR

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET ALERĢISKU NIEZI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

10 mg apvalkotās tabletes N10

Cetirizin Actavis
CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM
Sezonāla un pastāvīga alerģiska rinīta izraisītu nazālo un 
acu simptomu ārstēšanai, atvieglo hroniskas nātrenes veida 
izsitumus. No 6 – 12 g.v. 5 mg (1/2 tab.) 2 x dienā; no 12 g.v.: 
1 tab. 1 x dienā.
Для лечения назальных и глазных симптомов, вызванных 
сезонным и стойким аллергическим ринитом, снимает 
хроническую крапивницу. От 6 до 12 лет 5 мг (1/2 таб.) 2 x в 
день; от 12 лет: по 1 таб 1 x в день.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; OTC-LV-00003

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

379

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Apvalkotās tabletes N10,
šķīdums iekšķīgai lietošanai 100 ml

Novo-Passit
Ārstniecības augu komplekss: ārstē nemieru, trauksmi, 
paaugstinātu uzbudināmību. Lieto bezmiega, nervu 
sistēmas pārslodzes gadījumā. No 12 g.v., ieteicamā deva: 
1 - 2 tab. 3 x dienā; šķīdumu: 5 - 10 ml 3 x dienā.
Комплекс лекарственных растений: лечит тревогу, 
повышенную раздражительность. Применяется при 
бессоннице, перегрузке нервной системы. С 12 лет 
рекомендуемая доза: 1 - 2 таб. 3 x в день; раствор: 
5 - 10 мл 3 x в день.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; NOPA-LV-00002

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

NERVIEM

439

Thealoz Duo
Jaunākās paaudzes bezkonservantu mitrinošie pilieni 
sausās acs terapijai un simptomu mazināšanai. Lieliski 
mitrina, aizsargā, veicina acs virsmas šūnu atjaunošanos. 
Var lietot kontaktlēcu lietotāji.
Инновационные увлажняющие капли для облегчения 
симптомов и терапии сухого глаза, отлично увлажняет, 
защищает и способствует регенерации поверхности 
глаза. Можно использоват с контактными линзами.
Medicīnas ierīce
Reklāmas devējs: B&L Group SIA

SAUSĀM ACĪM
Acu pilieni 10 ml

13.01 € 15.30 €

-15%

439 279 259
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Skandinavu produkti 
svara kontrolei 

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ 
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-30%

-

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

KALCIJS + MAGNIJS + CINKS + 
D3 vitamīns
Kalcijs un magnijs ir nepieciešami kaulu un zobu veselības 
uzturēšanai. Cinks palīdz uzturēt kaulu, matu, nagu, ādas 
veselību. D vitamīns veicina kalcija normālu uzsūkšanos. 
Lietošana: 1 tablete dienā.
Кальций и магний необходимы для поддержания 
здоровья костей и зубов. Цинк помогает поддерживать 
здоровье костей, волос, ногтей и кожи. Витамин D 
способствует нормальному всасыванию кальция. 
Применение: 1 таблетка в день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

MINERĀLVIELAS ORGANISMAM
Tabletes N30

4.44 € 5.55 €

-20%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

MAN POWER
Specializēts vitamīnu un minerālvielu komplekss vīriešiem 
ar Sibīrijas žeņšeņa ekstraktu. Lietošana: pieaugušajiem 1 
vai 2 kapsulas dienā pēc ēšanas, uzdzerot šķidrumu.
Специализированный комплекс витаминов и минералов 
для мужчин с экстрактом сибирского женьшеня. 
Использование: для взрослых, 1 или 2 капсулы в день 
после еды.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

VITAMĪNI VĪRIEŠIEM
Kapsulas N60

14.39 € 17.99 €

-20%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

VitirON™ KIDS Sports
Vitamīni C, A, D, B12, folskābe, selēns un cinks veicina 
normālu imūnsistēmas darbību. Niacīns, biotīns, vitamīns 
B12 palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.
Витамины C, A, D, B12, фолиевая кислота, селен и 
цинк способствуют нормальному функционированию 
иммунной системы. Ниацин, биотин, витамин B12 
помогают обеспечить нормальный энергетический 
обмен.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; VTR-LV-00080

IMUNITĀTEI UN ENERĢIJAI

JAUNUMS!
Pastilas N50

11.47 € 13.49 €

-15%

LIELĀ  LOTERIJA
Laimē

ŠŠKKOODDAA

PĒRC 2 PRECES MEGO VAI VESKO VEIKALOS

50x50€

50x50€

100x50€

KKAAMMIIQQ

vai vienu no 200 dāvanu kartēm:

17.05.2021. – 08.08.2021. www.megoloterija.lv Loterijas atļaujas Nr. 6782



Dāvana

-55%-40%
-25%

-30%

Franču zīmola 
PAYOT īpašais 
piedāvājums.

Zīmols ar Parīzes dvēseli 
MATIS – profesionālas 

zināšanas vairāk kā 80 gadu!

-35%līdz

Rūpējieties par savu zobu veselību 
un iegūstiet skaistu smaidu!

Efektīvs risinājums 
ikdienas ādas kopšanai.

Ādas veselībai un 
matu skaistumam.

e-menessaptieka.lv

JAUNUMS!

JAUNUMS!

* Pērc vienu, otrs tāds pats dāvanā.

Viens ir labi, divi - divtik labi! 1+1*

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LIVOL® EXTRA
Immune+ vitamīni 

imunitātei, tabletes N60

LIVOL® MULTI vitamīni 
pusaudžiem,
tabletes N60

LIVOL® MULTI Kids multivitamīni 
bērniem ar augļu vai ķiršu garšu, 

tabletes N60

Möller’s Omega-3 
Premium dabīgs 

Omega-3 avots, 250 ml

LIVOL® MULTI Vitamīns C 
košļājamas pastilas 
imūnsistēmai, N50

10.28 € 16.90 €14.69 € 21.51 €8.71 €

9.99 €25.09 €

21.99 €41.70 €

7.56 €

10.49 €
6.60 €

8.10 €
6.10 €

1.24 €0.72 €

10.00 €

11.60 €

9.79 €

19.80 €

24.30 €
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ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Krēms 10 mg/g 15 g 7.13 €,
krēms 10 mg/g 30 g 10.95 €,
šķīdums 10 mg/ml 10 ml 7.55 €,
šķīdums 10 mg/ml 20 ml 12.59 € no  713
Exoderil
NAFTIFINI
HYDROCHLORIDUM
Exoderil 10 mg/ml uz ādas 
lietojams šķīdums un 
10 mg/g krēms ārstē pēdu sēnīti kā arī tiem 
ir 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 

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

10 mg/g krēms 15 g

1019

Lamisil 
TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM
Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma. Lietot 1-2 
reizes dienā, plānā kārtiņā pārklājot ārstējamo apvidu un 
ādu ap to, viegli ierīvējot. Lietošanas ilgums 1-2 nedēļas. 
Взрослые и подростки старше 12 лет: наносить 1 
или 2 раза в сутки тонким слоем на пораженную 
кожу и прилегающие участки и слегка втирают. 
Продолжительность применения 1 - 2 недели.
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA; PM-LV-LAM-20-00001/JUN

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRETSĒNĪŠU LĪDZEKLIS

Vaxol
• Ausu sēra izvadīšana 
bez skalošanas;
• Vienkārša un unikāla 
dozēšanas sistēma;
• Mitrina gan ārējo 
auss kanālu, gan 
šķīdina sēru;
• 100% rafinēta baltā 
olīveļļa.
• Устраняет серу из ушей без полоскания;
• Простaя и уникальная система дозирования;
• Увлажняет внешний и внутренний ушной канал, 
растворяет серу;
• 100% белоe рафинированноe оливковоe маслo.

AUSĪM
Rafinēta baltā olīveļļa 10 ml 

9.43 € 11.09 €

-15%

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

7.91 € 9.30 €

-15%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

20 mg/g šampūns 60 ml

1029Nizoral®
KETOCONAZOLUM
Nizoral® šampūns ir zāles 
sēnīšu vai rauga sēnīšu izraisītu 
ādas infekciju ārstēšanai un 
profilaksei. Ar šampūnu var 
ārstēt gan galvas mataino daļu, 
gan lielākus ādas laukumus 
krūšu apvidū vai sejas apvidū. 
Lietošana: nomazgājiet inficētos 
ādas apvidus ar Nizoral šampūnu, 
ļaujiet šampūnam 3 – 5 minūtes 
iedarboties un tad izskalojiet to. 
Шампунь Nizoral® - это 
лекарство для лечения 
и профилактики кожных 
инфекций, вызванных 
грибками или дрожжевим 
грибками. Применение: вымойте пораженные участки 
кожи шампунем Nizoral, оставьте шампунь на 3-5 минут, 
затем смойте.
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 BLAUGZNĀM

Durex®
Durex® - citāds intimitātes piedzīvojums!
Durex® - иное интимное приключение!
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser

SEKSUĀLAI LABSAJŪTAI
Prezervatīvi

-20%

OB tamponi
O.B. tamponi ir veidoti tā, lai būtu piemēroti ikvienai 
sievietei. ProComfort tamponi no Original sērijas atšķiras ar 
īpašu zīda virsmas pārklājumu.
O.B. тампоны предназначены для каждой женщины. 
ProComfort тампоны отличаются от серии Original 
специальным шёлковым покрытием.

INTĪMĀ HIGIĒNA

no 1.76 € no 2.07 €

-15%

Scholl
Scholl komplekts ar sēnīti 
inficētu nagu apstrādei – 
iznīcina 99,9% sēnītes. Palīdz 
novērst infekcijas izplatīšanos 
un atkārtošanos.
Scholl комплект для 
избавления от грибка 
ногтей – уничтожает 
99,9% грибка. Помогает 
предотвратить 
распространение и рецидив 
инфекции.
Medicīnas prece
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser

PRET KĀJAS NAGA SĒNĪTI
Komplekts ar sēnīti inficētu 
nagu apstrādei 

19.59 € 27.99 €

-30%

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Uz ādas lietojams šķīdums 
20 ml

JODA SPIRTA 
ŠĶĪDUMS RFF 5%
IODUM
Piemīt antibakteriālas, sporas 
iznīcinošas, pretsēnīšu un 
pretvīrusu īpašības. Paredzēts 
ādas dezinfekcijai.
Oбладает 
антибактериальными, 
противогрибковыми 
и противовирусными 
свойствами, вызывает гибель 
спор. Предназначен для 
дезинфекции кожи.
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.

DEZINFEKCIJAI

259
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KOSMĒTIKA UN MUTES HIGIĒNA

VICHY LIFTACTIV COLLAGEN 
SPECIALIST 
Mūsdienīgo estētisko procedūru iedvesmots, Vichy radīja 
LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST, kas mērķtiecīgi darbojas 
uz kolagēna zuduma radītajām novecošanās pazīmēm ādā. 
Klīniski pierādīts – mazina grumbas un redzami uzlabo 
nogurušo ādu.
LIFTACTIV SPECIALIST - крем для лица. Крем с пептидами, 
активирующий выработку коллагена в коже.
Reklāmas devējs: Loreal Baltic

PRET ĀDAS NOVECOŠANOS
Dienas krēms 
50 ml

35.00 € 43.75 €

-20%

Corega
Corega - ēd, smejies un dzīvo! Fiksācijas krēms Corega - 
droša fiksācija visas dienas laikā, novēršot pārtikas daļiņu 
nokļūšanu zem zobu protēzēm. Corega zobu protēžu 
attīrošās tabletes. Regulāra lietošana saglabās zobu 
protēžu tīrību un mirdzumu.
Corega - ешь, смейся и живи! Крем для фиксации Corega. 
Надежная фиксация на весь день, устраняет попадание 
частиц пищи под зубные протезы. Очищающие таблетки 
Corega. Регулярное использование сохранит зубным 
протезам сверкающую чистоту.
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA, CHLV/CHMULBRA/0004/18/AUG

ZOBU PROTĒZĒM
Protēžu fiksācijas krēmi:
Corega Comfort 40 g,
Corega Max Control 40 g,
Corega īpaši stipras
fiksācijas 40 g, 70 g;
Corega protēžu attīrošās tabletes 
Double Power N36

-30%

Panthenol S.O.S 
Aerosols ārīgai lietošanai uz 
ādas pēc saules un sadzīves 
apdegumiem. Atbalsts ādas 
sadzīšanai. Nomierina un 
atjauno iekaisušu ādu. 
Dekspantenols stimulē šūnu 
dabisko atjaunošanos, uztur 
un baro ādu. 
Восстанавливает и 
успокаивает кожу. 
Поддержка в заживлении 
кожи. Декспантенол 
стимулирует естественное восстановление клеток, 
поддерживает и питает кожу.
Reklāmas devējs: A/S Sirowa Rīga

SAULES, SADZĪVES APDEGUMI
Izsmidzināmas putas 130 g

7.73 € 9.66 €

-20%

GUM
GUM interdentālās birstītes un zobu bakstāmie intensīvai 
smaganu kopšanai un pārtikas atlieku un bakteriālā 
aplikuma ikdienas noņemšanai, kā arī ortodontiskajām 
breketēm, tiltiem un implantiem.
Интердентальные щеточки и зубочистки GUM для 
интенсивного ухода за деснами и ежедневного 
удаляния пищевых остатков и бактериального налета, 
так же при наличии ортодонтовых брекетов, мостов и 
имплантов.

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

-20%

Multi-Mam
Balm un Compresses – dabīgs līdzeklis ar krūti barojošām 
māmiņām sausu un jutīgu krūšu galu kopšanai. Kompreses 
remdē sāpīgus krūšu galus, kopj ādu, mazina pietūkumu, 
aizkavē infekciju veidošanos. Katra komprese ir impregnēta ar 
bioaktīvu gēlu. Multi-Mam BabyDent nomierina zobu šķilšanās 
diskomfortu un mazina kairinājumu, ko izraisa zobu šķilšanās.
Balm и Compresses – натуральный продукт для кормящих 
мам для ухода за сухими и чувствительными сосками. 
Компрессы успокаивают болезненные соски, ухаживают 
за кожей, уменьшают отечность, задерживают развитие 
инфекций. Каждый компресс пропитан биоактивным 
гелем. Multi-Mam BabyDent уменьшает дискомфорт, 
вызванный прорезыванием зубов и уменьшает 
раздражение, свзязанное с появлением зубов.
Reklāmas devējs: UAB TRIMB

MĀMIŅĀM UN BĒRNIEM
Balzams 30 ml, kompreses N12, 
gels 15 ml

no 5.42 € no 6.78 €

-20%

Mustela®
Īpaši izstrādāti produkti no Francijas – 
zīdaiņiem, bērniem, kā arī jaunajām māmiņām. 
Mustela® produkti satur patentētas dabīgas 
aktīvās sastāvdaļas: Avocado Perseose®, 
saulespuķu eļļas destilātu u.c.
Специально разработанные продукты из 
Франции для младенцев, детей, а также 
молодых мам. Продукты Mustela® содержат 
запатентованные натуральные активные ингредиенты: 
авокадо Perseose® и т.д.
* Pērkot Mustela produktus, dāvanā Mustela tonizējošas 
vannas putas bērniem 200 ml. Dāvanu skaits ierobežots.
Reklāmas devējs: SIA SwixxBioPharma, PM-LV-2021-5-980  

MĀMIŅĀM UN BĒRNIEM

-40%līdz

Dāvana*
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SAULES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

-30%

-25%

-25%

-20%

-20%

-20%
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Vitamax Q10
Kapsulas enerģijai un imunitātei N30

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.
Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

Bio-Oil®
Eļļa ādas kopšanai, 60 ml

Bio-Oil eļļa ādas kopšanai ir īpašs ādas kopšanas 
līdzeklis, kura sastāvs palīdz uzlabot rētu, striju un 
nevienmērīgas ādas krāsas izskatu.
Reklāmas devējs: SIA Berner Latvia

HEPANEX
Tabletes N30

Sastāvā esošie augi - artišoks, mārdadzis un 
pienene - labvēlīgi ietekmē aknu funkcijas, 
palīdz uzturēt aknu veselību; artišoks un 
mārdadzis veicina žults sekrēciju un aizsargā 
aknu šūnas.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

BIODERMA Atoderm Creme
Krēms normālai vai
sausai ādai, 500 ml

Īpaši barojošs krēms ikdienas 
lietošanai normālai vai sausai,
jutīgai ķermeņa un sejas ādai.
Atjauno ādas barjeru, mitrina
un aizsargā ādu.
Reklāmas devējs: SIA Remedica

ĪPAŠI IZDEVĪGI PIEDĀVĀJUMI VESELĪBAS KARTES ĪPAŠNIEKIEM!

9.25 €

1+1
15.79 €

1+1

11.10 € 15.85 €

-30%

9.42 € 14.49 €

-45%

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.



Pēc izmantošanas 
nododiet papīru 

otrreizējai pārstrādei
EU Ecolabel : PL/028/005

*  Izņemot gadījumus, kad zāles nav pieejamas lieltirgotavās vai to izplatīšana ir apturēta.
** Latvijā labākais klientu serviss farmācijā, Farmācijas nozares pētījums 2020. gadā. Izpēti veica Dive Group. 

Mēness Aptiekā ir visi medikamenti
SIRDS VESELĪBAS UZTURĒŠANAI
UN STIPRINĀŠANAI
(valsts kompensējamie,
recepšu un bezrecepšu).*

Mēness Aptiekā saņemsi
labāko apkalpošanu
farmācijas nozarē.**

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

IMUNITĀTEI
4000 SV kapsulas N60

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

300 mg kapsulas N30

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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”

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 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

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

400 mg apvalkotās tabletes 
N10

Ibumetin® 400 mg
IBUPROFENUM
Lieto īslaicīgai sāpju ārstēšanai un kā pretdrudža līdzekli. 
Var lietot arī hronisku stāvokļu ārstēšanai. Pieaugušajiem 
un bērniem vecākiem par 15 g.v.: 1-3 tabl. (400-1200 mg), 
maks. 3 tabl. (1200 mg) dienā.
Используется для кратковременного лечения боли и как 
жаропонижающее. Он также может быть использован 
для лечения хронических состояний. Взрослым и детям 
старше 15 лет: 1-3 табл., максимум 3 табл. в день.
Reklāmas devējs: Takeda Latvia

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!

25 mg šķīdums iekšķīgai
lietošanai paciņā N10 5.19 €,
25 mg apvalkotās tabletes
N10 3.49 €,
25 mg granulas iekšķīgi lietojama 
šķīduma pagatavošanai N10 4.71 €

Dolmen
DEXKETOPROFENUM
Vieglu vai vidēji stipru sāpju īslaicīgai simptomātiskai 
ārstēšanai. Ieteicamā deva ir 25 mg ik pēc 8 stundām.
Для кратковременного симптоматического лечения 
слабой и умеренной боли. Рекомендуемая доза 
составляет 25 мг каждые 8 часов.
Reklāmas devējs: SIA „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”,
Bauskas iela 58a-605, Rīgā, LV-1004. Tālr. 67103210. LV-DOL-03-2021-V1-print / 05/2021

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

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM

€ 189€ 175

€ 749

€ 341

€ 1337€ 349
no

* 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.


