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S IRDS

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.

SIRDSDARBĪBAI

SIRDSDARBĪBAI

HRONISKA VENOZA MAZSPĒJA

Šķīdums 40 ml 1.59 €,
90 ml 2.59 €

100 mg zarnās šķīstošās
apvalkotās tabletes N100

500 mg apvalkotās tabletes
N60 17.59 €, N120 33.39 €

€

no

159

€

299

€

no

1759

Sirds pilieni RFF

Thrombo ASS®

Detralex

Mazina gludās muskulatūras spazmas asinsvados,
tonizē sirdsdarbību, pazemina asinsspiedienu.
Lietošana: 20 - 25 pilieni līdz 3 reizēm dienā.

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.

Vieglam un raitam solim. 2 tabletes dienā.
Jūtami mazina vēnu mazspējas simptomus:
sāpes, tūsku, smaguma sajūtu.

MENTHAE PIPERITAE TINCTURA, CRATAEGI
EXTRACTUM FLUIDUM, LEONURI TINCTURA,
VALERIANAE TINCTURA

Снижают спазмы гладкой мускулатуры сосудов,
тонизируют сердечную деятельность, снижают
кровяное давление. Употребление: 20 – 25
капель до трех раз в день.
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

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.

DIOSMINUM, HESPERIDINUM

Для легкой и быстрой походки. 2 таблетки
в день для лечения болезни вен.
Значительно уменьшает симптомы венозной
недостаточности.
Reklāmas devējs: SIA Servier Latvia

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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

S IRDS

SIRDIJ
Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums 30 ml

Sirdsdarbību
uzlabojoši pilieni
Valentis

€

Palīglīdzeklis autonomās nervu
sistēmas traucējumu novēršanai, ko
izraisa trauksme, un I funkcionālās
klases sirds mazspējas ārstēšanai.
Lietošana: pirmās 3-4 dienas 20-30
pilieni 3-4 reizes dienā, pēc tam
devu samazinot.

SIRDIJ

SIRDIJ

Tabletes N20

100 mg zarnās šķīstošās
tabletes N28

1

-30

18

%

1.90 €

1.33 €

Вспомогательное средство
для предотвращения
автономных расстройств
нервной системы, вызванных
тревогой, а также для лечения
сердечной недостаточности
I функционального класса.

VALIDOL-JONAX

Tabletes ar izobaldriānskābi. Lietošana: pa ½ tabletei
dienā. Tableti jātur zem mēles, kamēr pilnībā izšķīst.

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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Таблетки с изовалериановой кислотой. Использование:
по ½ таблетки в день. Таблетку держать под языком до
полного растворения.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Lieto saslimstības un mirstības
riska samazināšanai pacientiem ar
agrāk pārciestu miokarda infarktu,
atkārtota insulta profilaksei. Zarnās
šķīstošās tabletes ieteicams
lietot vismaz 30 minūtes pirms
ēšanas, uzdzerot pietiekamu
daudzumu šķidruma. Lietot 1-3
tabletes dienā, atbilstoši ārsta
norādījumiem.

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!
HOLESTERĪNAM

Magnijs 400+B6+B12+B1+ Folskābe
N30

Kapsulas N30

Tabletes N30, N60

-20%

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.

-20%

7.99 €

5.83 €

no 8.99

6.39 €
KARDIOVITAL CAPS

Dabas vielas sirds veselībai. Satur nātri, māteri, vilkābeli,
kas uzlabo asins cirkulāciju, un B grupas vitamīnus, kas
veicina normālu sirds darbību. Pieaugušajiem un bērniem
no 12 gadiem pa 2 kapsulām dienā.
Природные вещества для здоровья сердца. Содержит
крапиву, пустырник, боярышник и витамины группы
B, которые способствую нормальной работе сердца.
Взрослым и детям с 12 лет по 2 капсулы в день.

279

Reklāmas devējs: SIA Bayer. PP-ASP-LV-0012-1

SIRDIJ UN ASINSVADIEM

-20%

€

Bayer Asprin Cardio используется для снижения риска
заболеваемости и смертности у пациентов с инфарктом
миокарда в анамнезе, как и для предотвращения
повторного инсульта. Таблетки растворяющиеся в
кишечном тракте рекомендуется принимать не менее 30
минут перед едой с достаточным количеством жидкости.
Принимайте 1-3 таблетки в день по указанию врача.

SIRDIJ, ENERĢIJAI UN MUSKUĻIEM

7.29 €

€

no 7.19

€

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: AS Sirowa Rīga

Reklāmas devējs: SIA Silvanols

Reklāmas devējs: SIA Silvanols

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

DABĪGS OMEGA-3 AVOTS

HOLESTERĪNAM

VĒNĀM

Šķidrā zivju eļļa 250 ml

Tabletes N30

Tabletes N60

-25%

-20%

14.36 €

Möller’s zivju eļļa ar citronu vai
augļu 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.

13.42 €
COLENORM® PLUS

Satur monakolīnu K (no sarkanā rauga rīsiem), hromu,
polikozanolus un resveratrolu. Monakolīns K palīdz uzturēt
normālu holesterīna līmeni asinīs. Labvēlīgo ietekmi panāk,
katru dienu uzņemot 10 mg monakolīna K.

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.

Содержит монаколин К (от красного дрожжевого
риса), хром, поликозанолы и ресвератрол. Монаколин
К помогает поддерживать нормальный уровень
холестерина в крови. Благоприятное воздействие
достигается, принимая каждый день 10 мг монаколина К.

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Reklāmas devējs: SIA “Pharmamax”

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

mobilā aplikācija

€

16.77 €

10.77 €

2

Aspirin Cardio

menessaptieka

meness_aptieka

2199

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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

S IRDS

STENOKARDIJAS PROFILAKSEI

B GRUPAS VITAMĪNI

LECITĪNS

0,5 mg tabletes lietošanai
zem mēles N40

Tabletes N30

Kapsulas N60

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.

318

-40%

-30%

6.90 €

8.09 €

4.14 €

5.66 €

B vitamīnu komplekss MAX

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.

Papildus B grupas vitamīnus nepieciešams uzņemt
nepilnvērtīga uztura gadījumā, lietojot noteikta tipa
medikamentus, intensīvi sportojot, paaugstināta stresa
apstākļos. Lietošana: pieaugušajiem 1 tablete dienā.

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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NERVIEM, IMUNITĀTEI

SIRDIJ UN ASINSRITEI

Pulveris paciņās N20

30 mg kapsulas N40

-25%

Lecitīns 1200 mg

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

SIRDIJ UN ASINSVADIEM

-20%

11.32 €

-15%

11.05 €

8.49 €
bioMAGNIS B6 premium®
+ B6, B12, cinks

8.84 €

no 14.55

Olimp Labs®

€

no 12.37

€

KOENZĪMS Q10

Dabīgi, efektīvi līdzekļi sirds un
asinsvadu veselībai, dabīgai
holesterīna līmeņa regulācijai. Satur
magnija helātu, B grupas vitamīnus,
Monakolīnu K, omega-3 taukskābes.

Kоэнзим Q10 30 мг в одной капсуле. Применение:
взрослым по 1 капсуле в день, запивая достаточным
количеством жидкости.

Натуральные, эффективные
средства для здоровья сердечнососудистой системы, естественного
регулирования уровня холестерина.
Содержaт хелат магния, витамины
группы В, монаколин К, жирные кислоты омега-3.

Reklāmas devējs: SIA BIOFARMACIJA

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Reklāmas devējs: SIA VitalMedica

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Magnijs un vitamīni B6 un B12 – palīdz samazināt
nogurumu un nespēku. Cinks veicina normālu
imūnsistēmas darbību, palīdz uzturēt normālu redzi, ādas,
matu, nagu un kaulu veselību. Bez ķīmiskām piedevām.
Магний и витамины B6 и B12 помогают снизить
усталость и слабость. Цинк способствует нормальной
функции иммунной системы, помогает поддерживать
нормальное зрение, здоровье кожи, волос, ногтей и
костей.

Koenzīms Q10 30 mg vienā kapsulā. Lietošana:
pieaugušajiem 1 kapsula dienā, ēšanas laikā, uzdzerot
pietiekamu daudzumu šķidruma.

ATLAIDES ASINSSPIEDIENA MĒRĪTĀJIEM

-30

līdz

%

Asinsspiediena mērītāji OMRON no Japānas firmas OMRON. Intelektuālā vadības tehnoloģija
„Intellisense”– ātrs un ērts mērījums. Klīniski pārbaudīts. Garantijas laiks – 5 gadi.

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.

Измерители артериального давления от Японской компании OMRON. Интелектуальная
технология управления “Intellisense” – быстрое и комфортное измерение. Клинически
апробирован. Срок гарантии– 5 лет.

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

mobilā aplikācija

menessaptieka

meness_aptieka

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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S IRDS

SIRDIJ

€

Kapsulas N20

3

SIRDIJ UN ASINSRITEI

NORMĀLAM HOLESTERĪNAM

Apvalkotās tabletes N50

Kapsulas N30, N90

19

-20%

-35%
līdz

6.79 €

4.55 €

-30%

no 10.85

5.43 €

€

no 7.60

€

Aterolip®

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.

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.

Riboksīns Borimed

Одна таблетка содержит 200 мг инозина. Использование:
рекомендуемая суточная доза - 1 таблетка 2 раза в день
перед едой.

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 “Jelgavfarm”

Reklāmas devējs: SIA Elpis

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart”

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Боярышник благотворно влияет на сердце и сосудистую
систему. Улучшает кровообращение и оказывает
успокаивающее действие. Магний помогает снизить
утомляемость, способствует работе мышечной системы.

Viena tablete satur 200 mg inozīna. Lietošana: ieteicamā
diennakts deva – 1 tablete 2 reizes dienā, pirms ēšanas.

SIRDIJ, ASINSRITEI, NERVIEM

IKKATRAM SIRDSPUKSTAM

MUSKUĻIEM UN SIRDIJ

JAUNUMS!

Tabletes N30, kapsulas N60

Pulveris N30

-20%

Tabletes N60

-35%

15.79 €

no 22.87

12.63 €

1+1

€

no 14.87

€

15.15 €

Cardio Active

Pilnvērtīgs sirds, asinsvadu, nervu sistēmas
atbalsts (K, Mg, Q10, B1, B2, B6, B12, sirds mātere,
vilkābele). Ieteicams paaugstināta stresa apstākļos,
pie palielinātas organisma slodzes, pēc slimībām.
Полноценная поддержка сердечно-сосудистой
и нервной системы (K, Mg, Q10, B1, B2, B6, B12,
пустырник, боярышник). Рекомендуется в
условиях повышенного стресса, повышенной
нагрузке на организм, после болезни.

4

Kardio Kālijs 300 mg +
Magnijs 350 mg

Cardioace

Vitamīni, mikroelementi, ķiploku ekstrakts un antioksidanti sirds un asinsvadu veselībai.

Magnijs un kālijs veicina normālu muskuļu darbību un
normālu nervu sistēmas darbību. Kālijs palīdz uzturēt
normālu asinsspiedienu.

Комплекс витаминов и минералов с экстрактом чеснока и
антиоксидантами для сердца и кровообращения.

Магний и калий способствуют нормальной деятельности
мышц и деятельности нервной системы. Калий помогает
поддерживать нормальное кровяное давление.

Reklāmas devējs: PharmPRO SIA

Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

mobilā aplikācija

menessaptieka

meness_aptieka

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

S IRDS

KOENZĪMS Q10

KĀJU VESELĪBAI

Forte 60 mg kapsulas N30,
MAX 100 mg kapsulas N30

Gels 50 g 8.59 €, 100 g 15.25 €

-25%
no 12.19

€

no

€

no 9.14

859

VĒNU MAZSPĒJAS
SIMPTOMIEM
300 mg cietās kapsulas N50
11.19 €, N100 16.59 €

1119

€

no

€

Troxevasin®
TROXERUTINUM

Mazina tūskas un hroniskas vēnu mazspējas
simptomus. Mazina smaguma sajūtu kājās,
pietūkumu un sāpes. Stiprina asinsvadu sieniņas.
Lietošana: sākuma deva 1 kaps. 2 x dienā, uzturošā
deva 1 kaps. dienā.

Lioton® 1000 SV/g

Coenzyme Q10

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

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.

Уменьшает симптомы отеков и хронической
венозной недостаточности. Уменьшает тяжесть в
ногах, отечность и боль. Применение: начальная
доза 1 капс. 2 раза в день, поддерживающая
доза 1 капс. в день
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics ﬁliāle Latvijā; TROX-LV-00004

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!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZIVJU EĻĻA

RŪPES PAR JŪSU SIRDI

SIRDIJ

Kapsulas N60

Kapsulas N76

Kapsulas N120

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

1+1

-20%

1+1

11.59 €

29.65 €

23.72 €

21.19 €

Möller’s Omega-3 Cardio
OMEGA-3 500 mg + E vitamīns

Omega-3 taukskābju avots. Lietošana: pieaugušajiem
2 - 4 kapsulas dienā, sievietēm grūtniecības un bērna
zīdīšanas laikā 3 - 4 kapsulas dienā, bērniem, vecākiem par
2 gadiem – 1 kapsula dienā.
Источник жирных кислот омега-3. Применение:
взрослым по 2 - 4 капсулы в день, женщинам в период
беременности и кормления ребенка грудью 3-4 капсулы
в день, детям старше 2 лет – 1 капсула в день.

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*.

Lysi OMEGA-3 CARDIO FORTE

Lysi OMEGA-3 CARDIO FORTE- sastāvā ir Omega-3
taukskābes augstā koncentrācijā - dienas deva - tikai viena
kapsula dienā! Lysi Cardio Forte iepakojums - 120 dienām
jeb 4 mēnešiem!

* Благотворное влияние на сердечную деятельность достигается
при приеме 250 мг ЭПК/ДГК; на кровяное давление – 3 г ЭПК/ДГК;
на холестерин – 2 г АЛК.

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.

Reklāmdevējs: SIA Jonnex-Farma

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

mobilā aplikācija

menessaptieka

meness_aptieka

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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SIRDIJ UN ASINSVADIEM
Asins analīzes profilaktiskai pārbaudei
LIPIDOGRAMMA
- Kopējais holesterīns
- ABL holesterīns

4,50 EUR*

8,50

Piedāvājums spēkā
no 01.06.–31.07.21.
*Cenā ietilpst
asins noņemšana un
materiāla apstrāde

- ZBL holesterīns
- Triglicerīdi

Laboratorisko izmeklējumu komplekss

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

Ārstniecības iestādes
kods 0100-68302

www.laboratorija.lv

Tālr. +371 67334433

- Triglicerīdi
- Glikoze
- APTL
- Fibrinogēns
- Kālijs
- Nātrijs
- NT-proBNP

Piedāvājumi spēkā ar Mēness Aptieka Veselības karti

48 EUR*

- Augsti jutīgs
Troponīns I
- Kreatīnkināzes
MB frakcijas
- Laktātdehidrogināze
vai ar Veselība+ karti

Ārstniecības iestādes kods: 0100 - 64120, 0100-54114

PĀRBAUDI SAVAS SIRDS RITMU!
Tikai Kardio akcijas laikā – īpašas atlaides maksas pakalpojumiem
25%* – elektrokardiogrāfijai (EGK) VCA poliklīnikās Rīgā, Jūrmalā, Liepājā**;
20%* – asinspiediena 24h monitorēšanai un holtera monitorēšanai
VCA poliklīnikā Jugla, Juglas ielā 2, Rīgā;

677 999 77

vca.lv

VCA poliklīnikas**

15%* – transezofagiālai ehokardiogrāfijai un bezvadu holtermonitoringam
VCA poliklīnikā Elite, Anniņmuižas bulv. 85, Rīgā.

Piedāvājumi spēkā ar Mēness Aptieka Veselības karti

vai ar Veselība+ karti

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

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.

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

+ 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.

Veselība+ HIPERTENSIJA –
paredzēta hroniskiem hipertensijas
jeb paaugstināta asinsspiediena
pacientiem, kuriem ārsts regulāri
izraksta medikamentus.
6

+ PIERAKSTS
– Iespēja saņemt Mēness Aptiekās farmaceitiem pieejamo informāciju par
brīvām pieraksta vietām uz valsts apmaksātiem vai maksas medicīnas
pakalpojumiem – pie speciālistiem un uz izmeklējumiem.
* Punkti tiek uzkrāti nākošajā dienā pēc kartes aktivizēšanas. Ar punktiem nevar norēķināties par medikamentiem.

PRIVĀTI, BEZ STEIGAS!
FARMACEITA konsultācija:
• pareiza zāļu lietošana, mijiedarbība,
blakusefekti
• medikamentu un uztura bagātinātāju
lietošana un savstarpējās atšķirības
• zāļu lietošanas ikdienas plāns
• recepšu zāļu piegāde uz mājām

Tālr. 8555

Vadims Brižaņs / F-1807
Mēness aptieka 124, t/c Origo,
Stacijas laukums 4,Rīga,

DARBA DIENĀS 9 - 18

RECEPŠU ZĀĻU PIEGĀDE UZ MĀJĀM
UN FARMACEITA KONSULTĀCIJA
PAR ZĀĻU LIETOŠANU
WhatsApp: +371 27050849

e-pasts: online.farmaceits@menessaptieka.lv

e-menessaptieka.lv
49.00 €

-25%

-65%
139.00 €

-40%
līdz

MATIS DENSIFIANCE Intensive
Ressourcing Cream, 50 ml.

JAUNUMS!

-20%
Organiska un dabīga kosmētika.

JAUNUMS!
MARENCE – Latvijas dabas iedvesmots kosmētikas zīmols.

Īpašais piedāvājums
Korejas kosmētikai.

ĀDAS SAVAINOJUMU ĀRSTĒŠANAI
50 mg/g ziede 30 g 4.79 €,
50 mg/g krēms 30 g 4.65 €
no

465

NAGU SĒNĪTES ĀRSTĒŠANAI

PRETSĒNĪŠU LĪDZEKLIS

JAUNUMS!

10 mg/ml šķīdums 10 ml 6.99 €,
10 mg/g krēms 15 g 7.13 €,
10 mg/ml šķīdums 20 ml 12.59 €

2399

80 mg/g ārstnieciskā
nagu laka 3,3 ml

Onytec

Bepanthen®

Exoderil

NAFTIFINI
HYDROCHLORIDUM

699

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.

CICLOPIROXUM

DEXPANTHENOLUM

no

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.

Onytec lieto, lai pieaugušajiem ārstētu roku
un kāju nagu sēnīšu
infekcijas. Lietošana:
jāuzklāj 1 reizi dienā
uz visas naga virsmas.
Nav nepieciešams
noņemt ar abrazīvu,
piem., nagu vīli.

Bepanthen® для исцеления небольшиx ран кожи.
Использование: один или несколько раз в день по
необходимости. Использование: один или несколько раз
в день по необходимости.

Onytec используется для лечения грибковых инфекций
рук и ног для взрослых. Применение: наносить один раз
в день на всю поверхность ногтя. Не требуется снимать
пилкой.

Reklāmas devējs: SIA Bayer. L.LV.MKT.12.2019.1346

Reklāmas devējs: SIA Livorno Pharma

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.

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!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

KAIRINĀTĀM ACĪM

AUSĪM

PRET KĀRPĀM UN SAUSU ĀDU

Acu pilieni

Ausu pilieni Ear Hygiene 30 ml,
Ear Pain 15 ml

Krēms 50 ml,
šķīdums 2 ml

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

-15%

no 7.06 €

-15%

7.89 €

no 8.31 €

9.28 €

Ātrs atvieglojums un ilgstoša mitrināšana sausām,
nogurušām un kairinātām acīm! Cilvēkiem ar sausās acs
sindromu, cilvēkiem, kas strādā ar datoru un kontaktlēcu
valkātājiem. 2 pilieni 3 x katrā acī.
Быстрое облегчение и длительное увлажнение
для сухих, уставших и раздраженных глаз! Людям
с синдромом сухих глаз, людям, работающим за
компьютером, тем, кто носит контактные линзы. 2 капли
3 х в день.

DermaForte®

DermaForte® pretniezes krēms
- sausas ādas ārstēšanai un
atopiskā dermatīta simptomu
atvieglošanai zīdaiņiem,
bērniem un pieaugušajiem.
DermaForte® kārpu
iznīcināšanai - tikai 1
ārstēšana nedēļā. Nesāpīgi un
efektīvi. Piemērots bērniem
no 4 gadu vecuma un
pieaugušajiem.

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.

DermaForte® крем против
зуда - для лечения сухой
кожи и облегчения
симптомов атопического
дерматита у младенцев,
детей и взрослых.
DermaForte® средство
против бородавок только 1 процедура в
неделю. Безболезненно и
эффективно. Подходит для
детей от 4 лет и взрослых.

Medicīniskā ierīce.

Medicīnas ierīce.

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

Reklāmas devējs: UAB Genba Pharma

Fonix®
Starazolin

Exoderil 10 мг/мл жидкость и
Exoderil 10 мг/мл крем лечат 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.

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.

-20%

no 10.55 €

no 13.19 €

5.59 €
6.99 €
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9.67 €

11.72 €

13.08 €

13.88 €

11.10 €

12.09 €

14.65 €

16.35 €

17.35 €

13.87 €

menessaptieka

meness_aptieka

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

ZOBU ŠĶILŠANĀS SIMPTOMIEM

LOCĪTAVĀM, SKRIMŠĻIEM

500 mg/65 mg putojošās
tabletes N16

Šķīdums iekšķīgai lietošanai
vienas devas iepakojumā N10

Kapsulas N60

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.

489

629

-25%

15.37 €

20.49 €

Cemio Gemze

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.

Camilia

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!

Во время прорезывании зубов утешение предоставит
Camilia. Жидкость внутреннего применения. В упаковке
по одной дозе. Удобное применение. Рекомендуется
применять по 3-6 доз в сутке. От 3 до 8 дней.

Особая комбинация, содержащая в своем составе
коллагены типа NC I®, NC II® в чистом виде и витамин C,
помогает сохранить суставы, хрящи и кости. Создано
и произведено в Швейцарии по запатентованной
технологии CollPure®. Всего 1 капсула в день, упаковка
рассчитана на 2-месячный курс. Радость с каждым
прыжком!

Camilia ir homeopātiskas zāles zīdaiņiem ar zobu
šķilšanos saistītu traucējumu gadījumā (sāpīgas smaganas,
uzbudinātība, apsārtuši vaigi, šķidrāka vēdera izeja).
Ieteicams lietot pa 3 līdz 6 devām diennaktī 3 līdz 8 dienas.

Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

Reklāmas devējs: G.Miežis Ārsts

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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.

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

Reklāmas devējs: Cemio Switzerland

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

1+1

*

ZARNU MIKROFLORAI

LOCĪTAVĀM

no 6.10 €

16.59 €

INTĪMAI HIGIĒNAI

10.95 €

*Pērc vienu un saņem otru tādu pašu dāvanā. Akcija spēkā: 01.07.2021.-31.07.2021.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!
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Linex®

Linex® Forte

Viena cietā kapsula satur ne mazāk kā 1,2 x 107
KVV liofilizētu dzīvotspējīgu pienskābo baktēriju:
Lactobacillus acidophilus (sp.L. .gasseri),
Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium.

25,74 mg (ne mazāk kā 1 x 109 KVV) liofilizētu
Lactobacillus acidophilus (DSM 13241) un 3,06 mg
(ne mazāk kā 1 x 109 KVV) liofilizētu Bifidobacterium
animalis subsp. lactis (DSM 15954) baktēriju celmu.

Lietošana: Pieaugušajiem,
bērniem un zīdaiņiem.*

Lietošana: Pieaugušajiem
un bērniem no 1 gada vecuma.*

cietās kapsulas N16, N32

-35%

cietās kapsulas N14

Linex® un Linex®Forte kapsulas lieto kā profilaktisku līdzekli vai palīglīdzekli
caurejas, meteorisma un citu gremošanas traucējumu gadījumos.
* Precīzas devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Reklāmdevējs: Sandoz d.d. Latvia filiāle, K.Valdemāra iela 33-29, Rīga. BS2004200870/2022/04
Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultējaties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Bezrecepšu zāles.

līdz

no 6.49 €

no 9.99 €

Linex® BABY
pilieni, 8 ml

Lietošana: 6 pilieni dienā*

Linex® complex

Linex® KIDS

Lietošana: 1 kapsula 1-2 reizes dienā

Lietošana: 1-2 paciņas dienā*

kapsulas, N14

Linex® complex satur pasaulē visvairāk
pētītās baktērijas – Lactobacillus rhamnosus
GG (10miljardi KVV), papildinātas ar vitamīnu
B1, B2, B6 kombināciju un minerālvielu cinku
– enerģijai un normālai imūnsistēmas
darbībai.

BS2004200871/2022/04

no

94

pulveris suspensijai 1,5g, N10
Bifido baktērijas zīdaiņiem un
bērniem. 1 deva satur 1 miljardu
dzīvas liofilizētas bifido baktērijas
Bifidobacterium animalis subsp.
lactis (DSM15954). Nesatur ģenētiski
modificētus organismus.

* Precīzas devas un lietošanu skatīt lietošanas instrukcijā.
Reklāmdevējs: Sandoz d.d. Latvia filiāle, K.Valdemāra iela 33-29, Rīga

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
mobilā aplikācija

menessaptieka

meness_aptieka

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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TAVAI BRĪVDIENU APTIECIŅAI

-25%

-25%

-15%

0.64 €

0.75 €

Tīrām un
aizsargātām rokām!
Aizsardzībai pret saules stariem!

-15%

-15%

6.28 €

Elastīgās saites neparedzētām
dzīves situācijām!

-15%

no 5.91 €

Pirmais palīgs
ādas nobrāzumiem.

-20%

no 1.70 €

no 6.95 €

-20%

-20%

10.71 €

4.29 €

* Palīgs vēderam.

no 2.13 €

Pušumi un skrambas
brīvdienas nebojās!

Mošķi un knišļi,
lai turas pa gabalu!

3.43 €

7.39 €

13.39 €

* Bērnu mikloflorai.

-20%

15.99 €

19.99 €

Pret caureju.

* UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
10

mobilā aplikācija

menessaptieka

meness_aptieka

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

TAVAI BRĪVDIENU APTIECIŅAI
MAZINA ALERĢIJAS SIMPTOMUS

PRET ALERĢISKĀM REAKCIJĀM

PRET ALERĢISKĀM REAKCIJĀM

Tabletes N20

1% gels 20 g

Gels 30 g

539

Tavegyl 1 mg
CLEMASTINUM

438

Psilo-Balsam

DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM

549

Grivix

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.

Psilo-Balsam lieto saules apdegumu un pirmās pakāpes
apdegumu, insektu kodienu un dzēlienu, nātrenes,
dažādas izcelsmes niezes, niezošas ekzēmas un vējbaku
gadījumā. Lietošana: pieaugušiem un bērniem, kuri
vecāki par 2 gadiem. Gels jālieto uz skartajiem ādas
apvidiem ne vairāk kā 3 – 4 reizes dienā plānā kārtiņā un
tas viegli jāiemasē.

Samazina niezi un ādas kairinājumu!
• izteikti mazina niezi,
• samazina pietūkumu un ādas kairinājumu,
• lietojams bērniem un pieaugušajiem.
Lietošana: skatīt lietošanas instrukcijā.

Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

Reklāmas devējs: ZF Polpharma S.A. branch in Latvija

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

PRETSĀPJU LĪDZEKLIS

PRETSĀPJU LĪDZEKLIS

PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU

220 mg apvalkotās tabletes
N10 2.75 €, N20 4.42 €

1 % gels 50 g 8.99 €,
1 % gels 100 g 12.59 €

23,2 mg/g gels 50 g

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

no

275

Nalgedol

NAPROXENUM NATRICUM

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

no

899

Olfen®

DIMETINDENI MALEAS

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

923

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.

DICLOFENACUM NATRICUM

Voltaren Emulgel

Lokālai un simptomātiskai sāpju un iekaisuma
mazināšanai: cīpslu, saišu, muskuļu un locītavu traumu
gadījumos. No 14 gadu vecuma uzklāt 2-4 g gela 3-4 x
dienā.

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.

Reklāmas devējs: SIA „KRKA Latvija“

Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; OLF-LV-00007

Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA,. CHLV/CHVOLT/0021/19/NOV

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

PRET VĒDERA UZPŪŠANOS

NOVĒRŠ DEDZINĀŠANAS SAJŪTU

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

240 mg mīkstās kapsulas N10,
N60, Baby pilieni ar aveņu
garšu 30 ml

JAUNUMS!

Suspensija iekšķīgai lietošanai
200 ml

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

-15

%

no 1.94 €

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

Košļājamas tabletes N12

-15%

3.60 €

no 2.28 €

DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM

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

4.23 €

509

Ibuprofen Inteli
100 mg/5 ml
IBUPROFENUM

Ranigast S-O-S

Simetigast FORTE

Puncīšiem pret gāzītēm! Atvieglo zīdaiņiem un pieaugušiem
kolikas, vēdera uzpūšanos, diskomfortu, kas saistīts ar gāzu
uzkrāšanos. Zīdaiņiem tikai 3 pilieni 6 x dienā! Pieaugušiem
1 kapsula 2 x dienā.
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

mobilā aplikācija

Zibenīgi atvieglo dedzināšanu! Paredzēts gastroezofageālā
skābes atviļņa simptomu (grēmu un vēdersāpju) mazināšanai. Ir efektīvs neatkarīgi no problēmas pamatcēloņa. 2
tabletes pēc galvenās maltītes.
Medicīniska ierīce.
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

menessaptieka

Bērniem no 6 mēnešu
līdz 12 gadu vecumam,
lai mazinātu drudzi un
atvieglotu vieglas līdz vidēji
stipras sāpes. Lietošana:
5-7,5 mg/kg ķermeņa masas
vienā devā vai 20-30 mg/kg
ķermeņa masas dienā.

meness_aptieka

Reklāmas 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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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INTĪMĀ HIGIĒNA

-15%
7.91 €

-50%
7.30 €

9.30 €

-25%

no 8.62 €

14.59 €

no 11.49 €

DermoXEN LENITIVO intīmās higiēnas gels 200ml
DermoXEN LENITIVA nomierinošs intīmais krēms 20ml

Mazgāšanas līdzeklis intīmai zonai ar
prebiotikām 250 ml

Intīmās higiēnas gels 250 ml

-15

-15

10.69 €

%

%

9.69 €

1+1

2.88 €

11.40 €

-15%

3.39 €

9.98 €

1+1

no 3.02 €

Vaginālās lodītes maksts mikroflorai N6

-20%

Intīmās kopšanas
emulsija 300 ml

Intīmās higiēnas ziepes 200 ml

11.74 €

Dermoxen vaginālās sveces HYDRA N7

1.99 €

-35

%

no 1.16 €

no 1.79 €

2.49 €

Mitrās salvetes intīmajai higiēnai N20

-15%

no 1.47 €

no 1.73 €

Higiēniskās paketes
* Pērc vienu, otrs tāds pats dāvanā

12

mobilā aplikācija

Higiēniskie tamponi

menessaptieka

meness_aptieka

Ikdienas ieliktnīši

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

MUTES KOPŠANA UN HIGIĒNA
ZOBU PROTĒŽU FIKSĀCIJAI
Protēžu līmes

JUTĪGU ZOBU IKDIENAS KOPŠANAI

-20%
4.71 €

MUTES HIGIĒNAI

-20%

5.89 €

-25%
līdz

no 12.21 €

Oral-B

no 14.36 €

Oral-B Vitality
uzlādējamā elektriskā
zobu birste nodrošina
klīniski pierādītus
labākus rezultātus nekā
manuālā zobu birste,
korpusā iebūvēts
taimeris, maiņas
uzgalis veidots, lai
aptvertu katru zobu.

Blend-a-dent

Blend-a-dent Orginal stipras fiksācijas krēms zobu
protēzēm. Tas veido mīkstu pārklājumu starp protēzi un
smaganām, aizsargā mutes gļotādu no spiediena un novērš
ēdiena atlieku uzkrāšanos zem protēzes.

SENSODYNE®

Крем Blend-a-dent Original обеспечивает сильную
фиксацию, образует мягкую прослойку между протезом
и деснами, защищает слизистую оболочку от давления и
предотвращает накопление остатков пищи.

SENSODYNE® средства для ухода за полостью рта
созданы специально для чувствительных зубов.

Oral-B Vitality
обеспечивает
клинически
подтвержденные
лучшие результаты,
чем ручная зубная
щетка, встроенный
таймер в корпусе и
сменный наконечник, предназначенный для покрытия
каждого зуба.

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

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

-20%

SENSODYNE® mutes kopšanas līdzekļi ir speciāli izstrādāti
jutīgiem zobiem.

MUTES DOBUMA KOPŠANAI
Emalju atjaunojošā zobu pasta,
baltinošā zobu pasta, smaganu
un zobu emaljas aizsargājošā
pasta 75 ml, Liquid Enamel mutes
skalošanas līdzeklis 220 ml

ĶERMEŅA KOPŠANAI

-20%

INNOVA

SPLAT® piedāvā revolucionāru INNOVA® produktu līniju, kas
īpaši izstrādāta emaljas dziļai atjaunošanai un zobu jutības
mazināšanai. INNOVA® produkti ir klīniski pierādīti, ka tie
samazina jutīgumu jau pēc pirmās lietošanas reizes.

Elmex®

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

HIGIĒNAS PRECES

SPLAT® предлагает революционную линию продуктов
INNOVA®, специально разработанную для глубокого
восстановления эмали и снижения чувствительности
зубов. Клинически доказано, что продукты INNOVA®
снижают чувствительность даже после первого
использования.

HIGIĒNAS PRECES

-15%
līdz

Lady Premium
Slim, Bed
Premium Fix
60x90 cm

-15%
līdz

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

BĒRNU KOPŠANAI

1+1*

-15%

no 7.49 €

no 4.96 €

no 5.83 €

Dailee

Vēl augstāks absorbcijas līmenis - droša izvēle aktīviem
cilvēkiem. Ādai draudzīga - Aloe Vera augšējā loksne.
Efektīvi aizsargā. Aktīvā smakas kontroles sistēma.
Pilnībā elpojoša aizsardzība. Noplūdes barjeras augstākai
aizsardzībai. Dermatoloģiski pārbaudīts, nav alerģijas vai
ādas kairinājuma

Seni Lady, Seni Man

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

mobilā aplikācija

menessaptieka

Более высокий уровень впитываемоcти - надежный
выбор для активных людей. Приятно для кожи верхний слой пропитан алоэ вера. Надежная фиксация.
Система активного контроля запаха. Полностью
дышащая защита. Барьеры от протечек для более
высокой защиты. Протестировано дерматологами, не
вызывает аллергии и раздражения кожи.

Pampers Premium Care

Pampers Premium Care autiņbiksītes ar vieglu un
mīkstu iekšējo slāni nodrošina vismaigāko komfortu.
Dermatoloģiski testētas, nesatur smaržvielu alergēnus.

**Neattiecas uz valsts kompensējamo medicīnas ierīču sarakstā
iekļautām precēm.

Подгузники Pampers Premium Care с легким и мягким
внутренним слоем обеспечивают максимальный
комфорт. Протестировано дерматологами, не содержит
ароматических аллергенов.

Reklāmas devējs: DRYLOCK TECHNOLOGIES

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

*Pērc vienu, otrs tāds pats dāvanā!

meness_aptieka

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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KOSMĒTIKA
SEJAS ĀDAS KOPŠANAI
Micelārie attīrošie ūdeņi
100 ml, 250 ml, 500 ml

JUTĪGAS ĀDAS MITRINĀŠANAI

-25%

SEJAS ĀDAS KOPŠANAI

-25%

Dāvana*

Vichy
Avéne Hydrance

BIODERMA

Lieliski notīra ādu un noņem dekoratīvo kosmētiku.
Dermatoloģiskie micelārie ūdeņi: atbilst ādas dabiskajām,
bioloģiskajām funkcijām un nodrošina vislabāko panesību
un komfortu.
Великолепно очищает кожу и снимает декоративную
косметику. Полностью соответствует природным
и биологическим функциями кожи. Обеспечивает
отличную переносимость и комфорт.

MITRINĀŠANAI UN ATTĪRĪŠANAI

Zīmola Avéne plašais Hydrance līnijas produktu klāsts gādā
par ilgstošu mitrināšanu ļoti jutīgai un dehidrētai ādai,
nodrošinot mirdzošu sejas ādu, svaigumu un komfortu.
Широкий спектр продуктов линии Hydrance бренда
Avéne обеспечивает длительное увлажнение очень
чувствительной и дегидрированной кожей, обеспечивая
блеск кожи, свежести и комфорта лица.

AIZSARDZĪBA PRET SAULI

BABÉ Facial Essentials

Dermokosmētikas produkti, kuru sastāvā ir efektīvi
aktīvo vielu kompleksi, parūpēsies par jebkura tipa un
vecuma sejas ādu. Hipoalerģisks sastāvs. Bez parabēniem,
minerāleļļām, mākslīgām krāsvielām.

-30%

Uriage Bariésun

Aizsardzība pret sauli bērniem un pieaugušajiem. Saules
aizsardzības produkti tehnoloģisko jauninājumu progresā,
kas nodrošina drošu, augstu aizsardzību, lietošanas prieku
un ir pielāgoti katram ādas tipam un visām vajadzībām.

Дермокосметические продукты, в состав которых
входят комплексы эффективно активныех веществ,
позаботятся о коже любого типа и возраста.
Гипоаллергенный состав. Без парабенов, минеральных
масел, искусственных красителей.

Солнцезащитные продукты на основе передовых
технологических инноваций, которые обеспечивают
безопасную, высокую защиту, удовольствие от
использования и адаптированы к каждому типу кожи и
любым потребностям.

Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

Reklāmas devējs: UAB Herba Humana

Mitrinošas maskas papildus
ādas kopšanai vasarā
atlaides

-30
līdz

%

* Pērkot VICHY produktus virs 20 EUR, saņem dāvanā
kosmētikas somiņu ar mini produktiem. Dāvanu skaits
ierobežots.
* Покупая продукцию от VICHY на сумму свыше 20 EUR,
получите в подарок косметичку с мини-продуктами.
Количество подарков ограничено.
Reklāmas devējs: LOREAL BALTIC

Reklāmas devējs: SIA ALLIUM UPI

-20%

1931. gadā Dr. P.Hallera radītais Vichy ir viens no pirmajiem
ārstu veidotajiem kosmētikas zīmoliem Francijā. Vichy
produkti tiek radīti un testēti sadarbībā ar dermatologiem
un ir piemēroti jutīgai ādai. Vichy dara ādu stiprāku ikvienā
dzīves posmā, palīdz tai cīnīties ar ārējiem un iekšējiem
nelabvēlīgajiem faktoriem.

KOPJOŠA KOSMĒTIKA

Altermed Panthenol
Altermed Panthenol
kopjošā kosmētika ar
īpaši augstu D-pantenola
saturu, A, E, F vitamīniem
un citām vielām, kas
efektīvi kopj un atjauno
ādu. D-pantenols veicina
šūnu atjaunošanos, kā
arī kolagēna veidošanos,
kavējot ādas novecoša
nos un grumbu rašanos.
Turklāt tas dziedē un
nomierina ādu, kas bijusi
pakļauta dažādu ārēju
kairinātāju iedarbībai.

-15%

Altermed Panthenol - косметика с особо высоким
содержанием Д-пантенола, витаминов А, Е, F и других
веществ, эффективно заботящихся и восстанавливающих
кожу. Д-пантенол стимулирует обновление клеток и
образование коллагена, препятствуя старению кожи
и образованию морщин. Кроме того, она лечит и
успокаивает кожу, подверженную различным внешним
раздражителям.
Reklāmas devējs: Omega Pharma Baltics SIA

ĪPAŠI IZDEVĪGI PIEDĀVĀJUMI VESELĪBAS KARTES ĪPAŠNIEKIEM!
NERVO MAX
Tabletes N30

Vitamīnu, minerālvielu un augu aktīvo vielu komplekss normālai nervu
sistēmas darbībai un miegam, papildināts ar aminoskābēm. Lietošana:
pieaugušajiem 1-2 tabletes dienā.

1+1

9.79 €

* Pērkot Nervo max, dāvanā Jonax gels rokām ar alveju un E vitamīnu.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

LITOZIN ACTIVE
Mandeļveida tabletes N30

Augstas kvalitātes dabas produkts. Ļoti vērtīga aktīvo vielu
kompozīcija. Sastāvā esošais mežrozīšu ekstrakts elastīgām
locītavām un magnijs – normālai muskuļu darbībai. Viegli
norijamas mandeļveida formas tabletes. 1 tablete dienā.

1+1

20.88 €

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

*

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
BABÉ PEDIATRIC

Intīmās higiēnas gels bērniem, 200 ml
Īpaši maigs intīmās higiēnas gels
bērna ikdienas kopšanā.
Augu valsts aktīvās sastāvdaļas
nomierina sakairinātu ādu
nesausinot gļotādu. Neizjauc dabīgo
pH līmeni.
Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

-50

%

6.09 €

12.17 €

Eucerin® HYALURON
Izsmidzināms līdzeklis ar
hialuronskābi, 150 ml

Līdzekļa formula ar hialuronskābi
un glikoglicerīnu veicina tūlītēju
un ilgstošu ādas mitrināšanu.
Tiek stiprināta un aktivizēta ādas
dabīgā mitrināšanas sistēma,
kas ne tikai samazina ūdens
iztvaikošanu, bet piesaista ūdeni
virsējos ādas slāņos. Rezultātā
āda kļūst gludāka un tā iegūst
mirdzumu.

-50%

7.43 €

14.85 €

Nāc ar savu sirds recepti
pie mūsu farmaceitiem!
PRET SĀPĒM UN DRUDZI

PRET SĀPĒM

ATVIĻŅA SIMPTOMU ĀRSTĒŠANAI

Apvalkotās tabletes
N10 1.49 €, N30 5.09 €

JAUNUMS!

Zarnās šķīstošas cietās kapsulas N14

€

no

149

IBUSTAR® 400 mg
IBUPROFENUM

Vieglu vai vidēji stipru sāpju, kā arī drudža simptomātiskai
ārstēšanai bērniem pēc 6 gadu vecuma un pieaugušajiem.
Lietošana: informāciju par pareizu zāļu lietošanu skatīties
lietošanas instrukcijā.
Для симптоматического лечения слабой и умеренной
боли, а также в качестве жаропонижающего средства
для детей после 6 лет и взрослых. Применение:
информацию о правильном применении препарата
смотреть в инструкции по применению.
Reklāmas devējs: SIA „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”, Bauskas iela 58a-605, Rīgā, LV-1004.
Tālr. 67103210. LV_IBU-01-2021_V1_print / 01/2021

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!

25 mg apvalkotās tabletes N10

€

332

Dekenor

€

290

DEXKETOPROFENUM

OMEIRA 20 mg

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.

Omeprazols samazina kuņģa izdalītās skābes daudzumu.
Atviļņa simptomu īslaicīgai ārstēšanai. Lietošana: 1 kapsula
no rīta tukšā dūšā, uzdzerot pusglāzi ūdens.

OMEPRAZOLUM

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.

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

Reklāmas devējs: SIA “KRKA Latvija”

Rklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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.

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

AKNĀM

IMUNITĀTEI

VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS

300 mg kapsulas
N30 7.49 €, N100 20.59 €,
600 mg kapsulas N30 12.91 €

2000 SV kapsulas N30

Tabletes N30

€

no

749

€

711

1+1

8.89 €

-20%

9.99 €

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. Essentiale® forte N
600 mg lietošana: no 12 g.v. pa 1 kapsulai 3 reizes dienā.
Для облегчения симптомов, вызванных заболеваниями
печени. Применение 300 мг - у взрослых и детей с 12
лет: по 2 капсулы 3 раза в день. Применение 600 мг - у
взрослых и детей с 12 лет: по 1 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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

MULTIVITAMĪNI
& MINERĀLVIELAS 50+

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

* 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.

Pēc izmantošanas
nododiet papīru
otrreizējai pārstrādei
EU Ecolabel : PL/028/005

