01. – 30.09.2021.

KAMĒR LOKANS,
TIKMĒR JAUNS

Magne B6®

Ibuprofen JNX 400 mg

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.

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.

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 Jonnex-Farma

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.

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!

PRETSĀPJU GELS

KAULIEM, LOCĪTAVĀM, SKRIMŠĻIEM

Gels 50 g 7.99 €,, 100 g 11.99 €

no

7

99

Olfen® 23,2 mg/g gels
DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM

Lokālai, simptomātiskai sāpju ārstēšanai akūta sastiepuma, izmežģījuma vai sasituma
gadījumā pēc trulas traumas. Lietošana no 14 g.v. uzklāt 1-4 g (2x dienā).
Для местного и симптоматического лечение боли при ушибах, растяжении после
тупой травмы. Oт 14 лет применять 1-4 г (2x в день).
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics ﬁliāle Latvijā; OLF-LV-00010
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

JAUNUMS!

Maisiņi N30, ar
granātābolu aromātu

-35%
37.99 €

24.69 €

DIAS® FORTE COLLAGEN

Unikāla FORTIGEL® kolagēna kombinācija 10 g vienā maisiņā - kaulu, locītavu,
skrimšļu veselībai. I, II, III tipa kolagēna hidrolizāts, nedenaturēts II tipa kolagēns +
vitamīni C, E, hialuronskābe.
Уникальная комбинация FORTIGEL® Collagen 10 г в одном пакетике для здоровья
костей, суставов, хрящей. Коллаген I, II, III типа, неденатурированный коллаген II
типа + витамины C, E, гиалуроновая кислота.
Reklāmas devējs: SIA Medochemie Latvia

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka

Skatīt 5. lpp.
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U ZT U R A BAG ĀT IN ĀTĀJ S ! U ZT U RA BAGĀT I NĀTĀ J S N EA I ZSTĀ J PI LNVĒ RTĪ G U UN SABALANSĒ TU UZTURU.

no

79

Atlaide neattiecas uz medikamentiem

Apvalkotās tabletes N60 6.79 €,
Premium apvalkotās tabletes N60 9.99€

VISĀM ZIVJU EĻĻĀM

0

99

Tabletes N10

-30

MAGNIJA DEFICĪTA MAZINĀŠANAI

NO

PRET SĀPĒM

%

Spēcīgākie piedāvājumi
muskuļiem un locītavām

mobilā aplikācija

KAULIEM

MATIEM, ĀDAI, NAGIEM, SKRIMŠĻIEM

-18

%

Tabletes N30

7.45 €

Kapsulas N120

6.11 €

Doppelherz ® aktiv Calcium 700+
Vitamin D3

Atbalsts veseliem un stipriem kauliem ar 700 mg kalcija, 5 μg
D vitamīna un 80 μg K vitamīna. Kalcijs ir nepieciešams kaulu
veselības uzturēšanai un palīdz uzturēt zobu veselību. Kalcijs
palīdz nodrošināt normālu muskuļu darbību un normālu asinsreci.
D vitamīns veicina kalcija normālu uzsūkšanos.

-15

%

15.49 €

SKRIMŠĻIEM UN KAULIEM
Tabletes N80

13.17 €

UltraVit Collagen Type I&III

Kolagēns nodrošina saistaudu pamatu un nodrošina to izturību.
Kolagēns nepieciešams, lai palēninātu arī ādas novecošanās
procesus. Atbalsta matu, ādas, nagu, cīpslu, skrimšļu un saišu
veselību.

-15%
19.59 €

16.65 €

Bioactive Glucosamine Forte Plus
Satur glikozamīna sulfātu 2KCl un hondroitīna sulfātu.
Uzlabotā formula ar C vitamīnu, kas veicina normālai skrimšļu
un kaulu darbībai nepieciešamā kolagēna veidošanos.

Поддержка здоровых и крепких костей 700 мг кальция, 5 мкг
витамина D и 80 мкг витамина К.

Коллаген является основой соединительной ткани,
обеспечивая ее прочность. Коллаген также помогает
замедлить процесс старения кожи. Поддерживает здоровье
волос, кожи, ногтей, сухожилий, хрящей и связок.

Содержит сульфат глюкозамина 2KCl и сульфат
хондроитина, а также витамин С, способствующий
образованию коллагена, который необходим для
нормальной работы хрящей и костей.

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Reklāmas devējs: VPLAB SIA

Reklāmas devējs: Pharma Nord SIA

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

KUSTIES AR PRIEKU!

LOCĪTAVĀM

-20

%

Tabletes N30

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

20.19 €

JAUNUMS!
Pulveris N28

16.15 €

LOCĪTAVĀM UN KAULIEM

-40%
45.99 €

Unikālais produkta sastāvs ar savvaļas mežrozīšu pulvera
ekstraktu, II tipa kolagēnu, hialuronskābi, varu un C vitamīnu, kas
palīdz uzturēt veselas un elastīgas locītavas. Augstas kvalitātes
dabīgs produkts.

ATLANT

Продукт содержит уникальный экстракт из дикого
шиповника, колаген II типа, гиалуроновую кислоту, медь
и витамин С, которые помогают поддерживать здоровье,
гибкость и подвижность суставов. Высококачественный
натуральный продукт.

Продукт с высоким содержанием коллагена (12200 мг) и
глюкозамина (1500 мг), с кальцием и витамином С. Без
химических добавок!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

30 dienu devas, 1 dienas deva satur
17 g pulvera un 2 kapsulas

27.59 €

LITOZIN + KOLAGĒNS II

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-15%
84.99 €

72.24 €

Orthomol Arthroplus

Produkts ar augstu kolagēna (12200 mg) un glikozamīna (1500 mg)
saturu, kalciju un C vitamīnu. Bez ķīmiskām palīgvielām!

Reklāmas devējs: SIA Biofarmacija

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Ar glikozamīnu, hondroitīnu, hialuronskābi, omega-3
taukskābēm, kolagēna hidrolizātu locītavu veselībai. Veicina
skrimšļu un kaulu metabolismu - uzlabo kustībspējas, mazina
iekaisumu un sāpes.
Для людей с остеоартритными повреждениями суставов
(артрозом). Содержит витамины и минеральные вещества
(кальций, магний, марганец, цинк, витамины D и К), которые
помогают поддерживать здоровье костей.
* Diētiskā pārtika. Diētiskai lietošanai cilvēkiem ar
osteoartrītiskiem locītavu bojājumiem (artrozi).
Reklāmas devējs: SIA “M.A. Sales & Marketing”

IETEIKUMI
Locītavu veselību bieži vien pietiekami nenovērtē līdz brīdim, kad tā jau ir būtiski
pasliktinājusies. Prātīgāk jau laikus darīt visu, lai vēlāk locītavas neradītu raizes.
IETEIKUMI, LAI SAGLABĀTU KUSTĪGAS LOCĪTAVAS

• Aktīvs dzīves veids. Ir jākustas, jo tieši kustību laikā skrimslī vislabāk notiek vielmaiņas procesi. Mazkustīga
dzīvesveida piekopšana gan mazina locītavu saišu elastīgumu un muskuļu spēku, gan veicina liekā svara veidošanos.
• Izvairīties no liekā svara, jo tas locītavām rada lielāku slodzi. Pievērsiet uzmanību ikdienas uzturam, vēlams
ēdienkartē iekļaut – pilngraudu produktus, zivis un zivju eļļu, avokado, spinātus, brokoļus, ķiplokus, ķiršus, riekstus,
zaļo tēju, soju, olīveļļu, kurkumu.
• Novecošanās procesi ietekmē locītavu izturību, ar gadiem skrimšļi nolietojas, tāpēc var parādīties sāpes locītavās.
Tādos gadījumos ārsts vai farmaceits var ieteikt papildus uzņemt glikozamīna vai kolagēnu saturošus uztura
bagātinātājus. Taču jāņem vērā, ka uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
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mobilā aplikācija

VISIEM
MAGNIJIEM*

-30

%

* Atlaide neattiecas uz medikamentiem

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
KAULU VESELĪBAI
Tabletes N100, N30

MUSKUĻIEM, SIRDIJ, ENERĢIJAI

-30

%

no

4.99 €

no

Magnijs 400+B6+B12+B1+ Folskābe
N30

3.49 €

MAGNIJA TRŪKUMA GADĪJUMĀ

-30

%

7.29 €

Mutē beramas granulas N20

5.10 €

-30%
no

12.49 €

no

8.74 €

Magnesium Diasporal® Direkt
Doppelherz® aktiv

Kalcijs-Magnijs-Cinks Forte,
Kalcijs-Magnijs-Cinks

Kalcijs, magnijs un cinks palīdz uzturēt veselīgus kaulus.
Produktam Kalcijs-Magnijs-Cinks Forte N100 pievienots arī D
vitamīns.

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.

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.

Кальций, магний и цинк помогают поддерживать здоровье
костей. Кальций-магний-цинк Forte N100 также содержит
витамин D.

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.

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: SIA STADA Latvia

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Reklāmas devējs: G.Miežis Ārsts

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

MUSKUĻIEM
Šķīdums 250 ml

Floradix
Magnesium

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LOCĪTAVĀM, SKRIMŠĻIEM

-30

%

14.89 €

20.49 €

-30%

Ampulas
N20

17.42 €

no

38.85 €

no

27.20 €

Cemio Gemze

Магний необходим организму
человека для регулирования
процесса обмена веществ,
а также для укрепления
мускулов и нервной
системы. Floradix Magnesium
не содержит алкоголя,
химических консервантов и
красящих веществ.
Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

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!

Olimp Labs®Chela-Mag B6®
Forte Shot

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!

2083 мг хелата магния + витамин B6. Более быстрое
всасывание и использование в организме. 1 ампула содержит
необходимую суточную дозу магния.

Reklāmas devējs: Cemio Switzerland

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
www.e-menessaptieka.lv

-15

10.42 €

Magnijs cilvēka organismā ir
nepieciešams, lai stiprinātu
muskuļu darbību, novērstu
krampjus, līdzsvarotu nervu
sistēmas darbību. Īpaši
ieteicams grūtniecēm,
sportistiem, pusaudžiem un
pensijas vecuma cilvēkiem.

MUSKUĻIEM, NERVU SISTĒMAI, SIRDIJ

%

Kapsulas N60

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Reklāmas devējs: SIA VitalMedica

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

2083 mg magnija helāts+ B6 vitamīns. Ātrāka uzsūkšanās un
pilnīgāka izmantošana organismā. 1 ampula = dienas deva satur
ikdienā nepieciešamo magnija devu.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

menessaptieka

mobilā aplikācija
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ELASTĪGĀS SAITES

LOCĪTAVU UN MUSKUĻU SĀPĒM

no
no

0

1.21 €

97

Plāksteri N2, N5, N10

-20%

LOCĪTAVU UN MUSKUĻU SĀPĒM

-30

%

no

6.00 €

no

Ziede 30 g 6.49 €, 50 g 7.99 €

no

4.20 €

649

Kapsikam®

Sāpes remdinoša un sildoša ziede muskuļu un locītavu sāpju
atvieglošanai. Lietošana: ziedi ierīvē sāpošajā vietā ādā pa 1–3 g
2–3 reizes dienā atkarībā no sāpju intensitātes.

PRETSĀPJU PLĀKSTERI

Lauma Medical

Lauma medical elastīgās saites atšķiras ar visaugstāko kvalitāti.
Produktu izstrādē ņemtas vērā speciālistu rekomendācijas. Tikai
sertificētas izejvielas.
Эластичные бинты Lauma medical обладают высочайшим
качеством. Изделия разработаны с учётом рекомендаций
специалистов. В производстве только сертифицированное
сырьё.

PRET SĀPĒM UN SASPRINDZINĀJUMU
Sprejs 200 ml, gels 75 ml,
aukstuma un karstuma komprese
29 x 12 cm

-15

%

no

8.34 €

no

Plāksteris palīdz mazināt muskuļu un locītavu sāpes, sporta
traumas, stīvu kaklu, muguras sāpes un mazina menstruālās
sāpes. Tiek nodrošināta 24 stundu iedarbība.
Пластырь помогает при мышечных и суставных
болях, спортивных травмах, кривошее, острой боли в
спине и уменьшает менструальную боль. Гарантирует
эффективность в течение 24 часов.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

ATVIEGLO SĀPES
Sprejs 150 ml, sprejs 250 ml

7.09 €

ICE POWER – klīniski pierādīta iedarbība. Ātri un efektīvi
samazina sāpes, pietūkumu un iekaisumu. Atbrīvo no pārmērīga
muskuļu sasprindzinājuma. Paātrina atveseļošanos pēc fiziskas
slodzes.

Reklāmas devējs: AS “Grindeks”
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!
MAZINA LOCĪTAVU SĀPES

-15

%

no

10.98 €

no

-20%

Gels 50 g

9.33€

PERSKINDOL

Ice power

Обезболивающая и согревающая мазь для снятия боли в
мышцах и суставах. Применение: 1-3 г мази наносят на кожу в
области болезненного участка 2-3 раза в день, в зависимости
от интенсивности боли.

Perskindol ACTIVE SPRAY: pret sāpēm, muskuļu spriedzi un
krampjiem. Perskindol COOL SPRAY: tūlītēja aukstuma terapija
pēc traumām. Pieaugušajiem un bērniem no 5 gadu vecuma.
Ražots Šveicē.

Быстро и эффективно уменьшают боль, отек и воспаление.
Освобождают от чрезмерного напряжения в мышцах.
Ускоряет восстановление после физических нагрузок.

Perskindol ACTIVE SPRAY: от боли, напряжения и мышечных
судорог. Perskindol COOL SPRAY: мгновенное охлаждающее
действие после травм. Для взрослых и детей с 5 лет.
Произведен в Швейцарии.

Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

Reklāmas devējs: SAS NORAMEDA

no

19.10 €

no

15.28 €

FLEXISEQ

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

Ārstniecības
iestādes kods:
0100 – 64120

Premium klases magnētiskā rezonanse
par akcijas cenu 99 EUR!

+

Neirologa konsultācijai
– 10% atlaide!

Magnētiskās rezonanses īpaša cena
spēkā VCA poliklīnikā Elite, MR
izmeklējumam vienai ķermeņa daļai bez
kontrastvielas.
Neirologa konsultācijai atlaide pieejama
VCA poliklīnikās Aura, Pļavnieki, Pulss.
Akcijas spēkā līdz 30.09.2021. ar VCA
“Veselība+” karti un Mēness aptieka
“Veselības karti

Vairāk par akciju lasi: www.vca.lv
vai 677 999 77
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VISĀM
ZIVJU EĻĻĀM

-30

%

NO

TĒMA

Atlaide neattiecas uz medikamentiem

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
MULTIVITAMĪNU KOMPLEKSS

DABĪGS OMEGA-3 AVOTS

IMUNITĀTEI

Pastilas N30

Šķidrā zivju eļļa 250ml

Kapsulas N30, N60

-30%
10.19€

Multivitamīni Lācīši ar
Omega-3

7.13€

Katra pastila satur vitamīnu ieteicamo
devu. A vitamīns palīdz uzturēt normālu redzi, kopā ar C vitamīnu veicina
normālu imūnsistēmas darbību. D
vitamīns palīdz uzturēt kaulu un zobu
veselību.

-30%

no

13.77€

no

9.64€

Möller’s zivju eļļa (dabīgā, ābolu, augļu un

-30%

no

LYL Krill Oil,
LYL Krill Oil
B ACTIV

14.84€

no

10.39€

Pilnīgākā un tīrākā
omega-3 taukskābju
forma. Bagātināta
ar dabā spēcīgāko
antioksidantu
astaksantīnu,
holīnu un jūras
fosfolipīdiem, kas
nodrošina tūlītēju omega-3 uzsūkšanos organismā.

Каждая пастилка содержит
рекомендованную дозу витаминов.
Витамин А помогает поддерживать
нормальное зрение, вместе
с витамином С способствует
нормальной работе иммунной
системы. D витамин помогает
поддерживать здоровье костей и
зубов.

citronu garšas)

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.

Самая полная и чистая форма омега-3. Обогащенное
сильнейшим антиоксидантом в природе, астаксантином,
холином и морскими фосфолипидами, которые
обеспечивают немедленное всасывание омега-3 в
организме.

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Reklāmas devējs: SIA “pharm&med”

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.

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.

AUGSTAS KONCENTRĀCIJAS OMEGA-3

SIRDIJ, PRĀTAM UN REDZEI

KONCENTRĒŠANĀS SPĒJĀM

Kapsulas N76

Kapsulas N60

Kapsulas N60

-30%
21.99€

15.39€

LIVOL EXTRA
Zivju eļļa

1+1

LIVOL EXTRA skandināvu
kvalitātes zivju eļļa ar augstu
omega-3 koncentrāciju. Omega-3
taukskābes EPS un DHS veicina normālu sirds
darbību, palīdz uzturēt normālu smadzeņu
darbību un redzi.

16.31€

EPS un DHS veicina normālu sirds darbību¹, DHS palīdz
uzturēt normālu smadzeņu darbību un redzi². Labvēlīgo
ietekmi uz veselību panāk, katru dienu uzņemot vismaz
¹ 250 mg DHS/ EPS, ² 250 mg DHS.

MÖLLER’S OMEGA-3 EXTRA

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.e-menessaptieka.lv

18.15€

LIVOL EXTRA рыбий жир скандинавского
качества с высоким содержанием омега-3.
Омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК
способствуют нормальной работе сердца, помогают
поддерживать нормальныи функцыи мозга и зрение.
Жирные кислоты омега-3, а именно, докозагексаеновая
кислота, помогают поддерживать нормальную мозговую
деятельность и зрение¹.

Esprico

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Жирные кислоты омега-3 ЭПК и ДГК способствуют нормализации
сердечной деятельности*.
* Чтобы достичь благотворного влияния на здоровье, необходимо
ежедневно принимать: 250 мг ДГК; 250 мг ЭПК/ДГК.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

1+1

Sastāvā zivju eļļa ( 33.5%), kas satur omega 3 taukskābes:
EPS&DHS un naktssveces eļļa, kas satur Omega 6
taukskābes. Cinks palīdz nodrošināt normālu taukskābju
vielmaiņu un minerālviela magnijs veicina normālas
psiholoģiskās funkcijas un normālu nervu sistēmas
darbību.
Для удержания внимания и концентрации. Содержит
рыбий жир (33,5%), содержащий омега-3 жирные
кислоты, цинк, магний.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

menessaptieka
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IMUNITĀTE UN SAAUKSTĒŠANĀS
PRET IESNĀM

AIZLIKTAM DEGUNAM

DEGUNAM

0,5 mg/50 mg/ml deguna aerosols,
šķīdums bērniem 10 ml,
1 mg/50 mg/ml deguna aerosols,
šķīdums pieaugušajiem 10 ml

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

Quixx® deguna aerosols 30 ml
Quixx® soft deguna aerosols 30 ml
Quixx® baby deguna pilieni 10ml

469

SeptaNazal

XYLOMETAZOLINI
HYDROCHLORIDUM,
DEXPANTHENOLUM

549

Vibrocil

-20%
no

6.87€

no

5.50€

PHENYLEPHRINUM, DIMETINDENI MALEAS

Deguna tūskas mazināšanai
saaukstēšanās, rinīta, un deguna
blakusdobumu iekaisuma gadījumā.
Lietošana. Bērni 1 - 6 gadu vecumā: 1 - 2
pilieni katrā nāsī 3 - 4 reizes dienā. Bērni
no 6 gadu vecuma un pieaugušie: 3 - 4
pilieni katrā nāsī 3 - 4 reizes dienā.

Divkārša iedarbība:
mazina deguna aizlikumu,
dziedē gļotādu. Bērniem
no 2-6 gadu vecumam;
pieaugušajiem un bērniem
no 6 gadu vecuma.
Lietošana: katrā nāsī pa
1 izsmidzināmai devai līdz
3 reizēm dienā.
SeptaNazal присуще двойное действие – он освобождает
нос и лечит слизистую носа. SeptaNazal для детей –
применение с 2 - 6 лет. SeptaNazal для взрослых и
детей – применение с 6 лет.

Уменьшаeт отек носа в случаях
простуды, ринита и воспаления пазух
носа. Применениe. Дети 1 - 6 лет: 1 - 2
капли в каждую ноздрю 3 - 4 раза в
день. Дети от 6 лет и взрослые: 3 - 4
капли в каждую ноздрю 3 - 4 раза в
день.

Reklāmas devējs: SIA KRKA Latvija

Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA. CHLV/CHVIBR/0003/19/NOV

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

IMUNITĀTEI, ELPCEĻIEM

SAAUKSTĒŠANĀS

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

Pastilas N24

no
no

67
4-15%

5.49€

VOCAL

Islandes ķērpis, C vitamīns, cinks. Imūnsistēmas stiprināšanai. Elpceļu veselībai. Nomierinoša un patīkama iedarbība
uz kaklu, rīkles galu un balss saitēm.

Quixx®

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

Pulveris paciņās N10
Karstais smiltsērkšķis C vitamīns
+ Cinks + D3, Karstais ingvers +
Apelsīns + C vitamīns + Cinks + D3,
Karstais citrons + C vitamīns + Cinks
+ D3, Karstais plūškoks + C vitamīns
+ cinks + D3

Quixx® гипертоническая морская вода - для уменьшения
заложенности носа. Quixx® изотоническая морская
вода - для ежедневного ухода за носом.
Reklāmas devējs: SIA “Berlin-Chemie / Menarini Baltic”

IMUNITĀTEI

-25%

Flakoni 10 ml, N20

līdz

no

8.29€

no

6.52€

ADDITIVA®

Šķīdināmais pulveris ikdienā nepieciešamo C vitamīna,
Cinka un D3 vitamīna devu papildināšanai. Cinks (5 mg) un
D3 (5 µg) vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību.

Исландский мох, витамин С, цинк. Для усиления
иммунитета. Для здоровья дыхательных путей. Приятное
успокаивающее воздействие на горло, носоглотку и
голосовые связки.

Растворимый порошок для пополнения необходимым
для повседневного рациона витамином C, цинком
и витамином D3. Витамин C, цинк и витамин D3
способствуют нормальной работе иммунной системы.

Reklāmas devējs: RPM Pharma

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Quixx® hipertoniskais jūras ūdens - deguna aizlikuma
mazināšanai. Quixx® izotoniskais jūras ūdens – deguna
kopšanai ikdienā.

-25%
29.99€

22.49€

Imunital® SHOTS

Imunital® SHOTS piedāvā kombināciju flakona veidā ar
vispārēji atzītiem vitamīniem un tradicionāli lietotām
vielām imunitātes atbalstam.
Imunital® SHOTS предлагает комбинацию в виде
флакона общепризнанных витаминов и традиционно
используемых веществ для поддержания иммунитета.
Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

IMUNITĀTEI

D3 VITAMĪNS IMUNITĀTEI

INHALATORI

Izsmidzināms sprejs, 25 ml

Želejvitamīni N50

-30%
līdz

no

13.35 €

no

9.35€

LYLsunD3 2000 SV,
LYLsunD3 KID 600 SV

Dabisks, efektivitāti pierādījis D3 vitamīns mikroemulsijas
spreja formā. D3 vitamīna optimāla līmeņa uzturēšanai
organismā visai ģimenei. Viens iepakojums pietiks līdz 125
lietošanas reizēm.
Натуральный, доказавший эффективность витамин
D3 в форме спрея микроэмульсии. Для поддержания
оптимального уровня витамина D3 для взрослых и
детей. Одной упаковки хватит до 125 раз.
Reklāmas devējs: SIA pharm&med

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

15.69€

NATEO® D GUMMY 2000 SV

D3 vitamīns garšīgos želejvitamīnos ar dabīgu augļu un
ogu garšu bērniem un pieaugušajiem. 2000 SV D3 vitamīna
vienā želejvitamīnā.
Витамин D3 в вкуснных витаминных желе с натуральным
фруктово-ягодным вкусoм для детей и взрослых.
2000 МЕ витамина D3 в одной желейной конфете.
Reklāmas devējs: SIA SAGITUS

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.menessaptieka.lv
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no

67.94€

no

50.96€

Microlife®

Microlife inhalatori Compressor NEB PRO un NEB 200
kontrolē astmu un akūtas elpceļu slimības. Īpaši paredzēts
pacientiem ar hroniskām elpceļu slimībām, piemēram,
astmu vai bronhītu.
Microlife ингаляторы Compressor NEB PRO и NEB 200
контролируют астму и острые респираторные вирусные
заболевания. Особо подходит для пациентов с
хроническими респираторными заболеваниями, такими
как астма или бронхит.
Reklāmas devējs: MICROLIFE UAB

menessaptieka

mobilā aplikācija

IMUNITĀTE UN SAAUKSTĒŠANĀS
TĒMA
PRET KLEPU

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

ELPCEĻIEM UN IMUNITĀTEI

Sīrups 100 ml 3.69 €,
tabletes N20 2.99 €

30 mg/ml šķīdums iekšķīgai
lietošanai bērniem 90 ml 4.82 €,
80 mg supozitoriji N10 3.80 €

Tabletes N24

no

Brontex 3mg/ ml,
Brontex 30 mg

299

AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM

Lieto krēpu šķīdināšanai un
izdalīšanās veicināšanai akūtu
un hronisku bronhu un plaušu
slimību gadījumā. Tabletes: no
6 g.v., sīrups: no 2 g.v. Precīzas
lietošana devas un lietošanas
intervālu katrai vecuma grupai skatīt
lietošanas instrukcijā.

EFFERALGAN

no

PARACETAMOLUM

Vieglu un vidēji stipru sāpju un/
vai drudža simptomātiskai ārstēšanai.
Suspensija piemērota bērniem no 4
līdz 32 kg (aptuveni no 1 mēn. līdz 12
g.v.). Supozitoriji rektālai
lietošanai. Piemēroti
bērniem no 5 kg (apmēram
no 2 mēn. vecuma). Sīkākai
informācijai skatīt lietošanas
instrukciju.

380

-50%
2.90€

5.80€

Способствует выделению мокроты и откашливанию при
острых и хронических заболеваниях бронхов и легких.
Таблетки от 6 лет, сироп от 2 лет. Точную дозировку и
интервал между дозировками для каждой возрастной
группы см. в инструкции по применению.

Для симптоматического
лечения слабой и умеренной боли и / или лихорадки.
Суспензия подходит для детей от 4 до 32 кг (примерно
от 1 месяца до 12 лет). Суппозитории для ректального
применения. Подходит для детей от 5 кг (примерно от 2
месяцев). Для получения дополнительной информации
смотрите инструкцию по применению.

Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; MULTI-LV-00011

Reklāmas devējs: Swixx Biopharma, SIA. PM-LV-2021-1-20

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

ALERĢIJAS SIMPTOMU MAZINĀŠANAI

PRET SAAUKSTĒŠANOS UN GRIPU

500 mg/65 mg putojošās
tabletes N16

Tabletes N20

Pilieni 50 ml 7.99 €,
tabletes N48 7.59 €

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

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. Precīzas
lietošanas devas skatīt instrukcijā.

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

449

Sūkājamās tabletes elpceļiem un imunitātes stiprināšanai.
Kumelīte, piparmētra, salvija, alteja un mārsils labvēlīgi un
nomierinoši iedarbojas uz kaklu, rīkli, balssaitēm.
Пастилки для дыхательных путей и укрепления
иммунитета. Ромашка, мята, шалфей, алтей, майоран
благотворно и успокаивающе действуют на горло,
гортань, голосовые связки.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

499

no

AFLUBIN®

759

GENTIANA LUTEA, ACONITUM
NAPELLUS, BRYONIA,
FERRUM PHOSPHORICUM,
ACIDUM SARCOLACTICUM

Tavegyl 1 mg tabletes
CLEMASTINUM

Atvieglo ādas alerģiskas reakcijas (apsārtumu, izsitumus,
niezi, pietūkumu); alerģisko rinītu (siena drudzi, asarošanu,
šķaudīšanu, iesnas); kukaiņu kodumu/dzēlienu simptomus.
Lietošana: Pieaugušie un pusaudži, kuri vecāki par 12 gadiem:
1 tablete no rīta un vakarā. Bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem:
½ - 1 tablete, no rītā un vakarā. Bērni vecumā no 3 līdz 6
gadiem: pa ½ tabletei pirms brokastīm un gulētiešanas.

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.

HERBA FARINGONEX

Homeopātiskas zāles gripas
un saaukstēšanās profilaksei
un ārstēšanai. Pilieni
piemēroti pieaugušajiem un
bērniem no 1 gada vecuma,
tabletes - pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma.
Precīzas devas skatīt lietošanas instrukcijā.

Снимает кожные аллергические реакции (покраснение,
сыпь, зуд, отек); аллергический ринит (сенная лихорадка,
слезотечение, чихание, насморк); симптомы укуса/укуса
насекомых. Точную информацию смотреть в инструкции.

Гомеопатическое лекарство для профилактики и
лечения гриппа и простуды. Капли для взрослых и
детей от 1 года. Таблетки для взрослых и детей от
2 лет. Точную дозировку смотрите в инструкции по
применению.

Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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.

no

www.e-menessaptieka.lv

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

599

www.menessaptieka.lv

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

458
-15%

5.39€

meness_aptieka

menessaptieka

574-15%

6.75€

mobilā aplikācija
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ELPCEĻU VESELĪBAI

NERVU SISTĒMAI UN MIEGAM

SIRDIJ UN ASINSRITEI

100 ml balzāms

Kapsulas N30 + N30

30 mg kapsulas N40

1+1

1+1

5.69€

1+1

10.29€

11.05€

STOP STRESS®
STOP STRESS® Night

Sinunorm®

Sinunorm® B 100 ml sastāvā ir dabīgi augu ekstrakti, kas
iedarbojas vienlaicīgi gan uz augšējiem (deguns un tā
blakusdobumi), gan apakšējiem (bronhi) elpceļiem.
Sinunorm® B 100 ml содержит натуральные экстракты
растений, которые действуют одновременно как на
верхние (нос и его пазухи), так и на нижние (бронхи)
дыхательные пути.
Reklāmas devējs: SIA “AD Smart”

STOP STRESS® sastāvs veicina normālu nervu sistēmas darbību, mazina nervozitāti un aizkaitināmību. STOP STRESS®
Night var palīdzēt atbrīvoties no bezmiega!
STOP STRESS® снимает раздражительность и нервозность,
восстанавляет деятельность нервной системы! Ночная
формула STOP STRESS® Night избавит Вас от бессонных
ночей!

KOENZĪMS Q10

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

* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā.

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

Reklāmas devējs: SIA BF-Esse LTD

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.

IMUNITĀTEI

NORMĀLAI AKNU DARBĪBAI

SIEVIETES LABSAJŪTAI

Sīrups 125 ml

Kapsulas N60

Kapsulas N60

-50%
16.69€

1+1

1+1

14.49€

8.35€

15.79€

LIVOL® EXTRA Naktssveces eļļa

LIVOL® EXTRA Naktssveces eļļa palīdz uzturēt hormonālo
līdzsvaru un ādas veselību, jo veicina ādas mitrināšanas
procesu un palīdz pasargāt to no ārējās vides nelabvēlīgās
ietekmes.

Sambucus Kids

Hepasan® Forte

Sambucus nigra поддерживает иммунную систему
организма. Sambucus сироп детям уже с 1 года.

Hepasan® Forte содержит природные вещества, которые
помогают защитить клетки печени и поддерживать
нормальное здоровье печени.

Масло примулы вечерней LIVOL® EXTRA помогает
поддерживать гормональное равновесие и здоровье
кожи, способствуя ее увлажнению, а также защитить ее
от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Reklāmas devējs:SIA “AD Smart”

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Sastāvā esošais plūškoks Sambucus nigra palīdz un atbalsta organisma imūno sistēmu kā arī palīdz uzturēt elpceļu
veselību. Sambucus Kids sīrups - no 1 gada vecuma.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Hepasan® Forte satur dabīgās vielas, kas palīdz nodrošināt
aknu šūnu aizsardzību un uzturēt normālu aknu veselību.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

NOVĒRŠ DEDZINĀŠANAS SAJŪTU

ATVIĻŅA SIMPTOMU ĀRSTĒŠANAI

NOVĒRŠ UN ĀRSTĒ CAUREJU

Košļājamas tabletes N12

Zarnās šķīstošās cietās kapsulas N14
10 mg 2.39 €, 20 mg 3.49 €

250 mg cietās kapsulas N20 9.99 €,
250 mg cietās kapsulas N30 11.99 €,
250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas
suspensijas pagatavošanai N20 9.79 €

-50%
4.57€

2.29€

Ranigast S-O-S

Zibenīgi atvieglo dedzināšanu! Paredzēts gastroezofageālā
skābes atviļņa simptomu (grēmu un vēdersāpju) mazināšanai. Ir efektīvs neatkarīgi no problēmas pamatcēloņa. 2
tabletes pēc galvenās maltītes.
Молниеносно облегчает изжогу! Показан для
уменьшения симптомов желудочно-пищеводного
рефлюкса (изжога, боль в животе). Эффективен не
зависимо от причины проблемы. 2 таблетки после
основного приема пищи.
Medicīniska ierīce.
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia
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Gasec™ Gastrocaps™
10mg un 20 mg

no

239

OMEPRAZOLUM

Atvieglo sāpīgu
dedzināšanas sajūtu aiz
krūšu kaula, grēmas, un
skābu garšu mutē. Pilnu
info par zāļu lietošanu
skatiet lietošanas
instrukcijā. Lietošana:
no 18 g.v. Gasec™ 20 mg
1 kaps. dienā, Gasec™
10 mg 1 - 2 kaps. dienā

979

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.

Снижает жжение и боль в районе желудка и пищевода,
изжогу и кислый привкус во рту. Для получения полной
информации о лекарстве смотрите инфо листок.
Применение: от 18 лет Gasec™ 20 мг по 1 капс. в день,
Gasec™ 10 мг по 1-2 капс. 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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
www.menessaptieka.lv

Enterol

no

meness_aptieka

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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
menessaptieka

mobilā aplikācija

SIRDIJ, ASINSVADIEM, VĒNĀM
TĒMA
NERVU SISTĒMAI
Pilieni iekšķīgai lietošanai
25 ml, 90 ml
no
no

203
-15%

2.39€

Korvalols N

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

SIRDIJ
Kapsulas N30

-20

%

14.55€

ASINSRITEI UN VĒNĀM

HEMOROĪDU ĀRSTĒŠANAI

Venoruton Forte tabletes N30 7.29 €,
Venoruton 1000 mg putojošās tabletes
N15 13.89 €

Supozitoriji N10, ziede 25 g

no

Venoruton

O-(SS-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDUM

729

Tūskas un hroniskas venozas mazspējas izraisīto
simptomu ārstēšanai (piem., nogurušas, smagas,
pietūkušas, sāpīgas
kājas, krampji,
parestēzijas un
“nemierīgas kājas”).
Lietošana: Venoruton
forte 500 mg
tabletes - sākuma
deva 1 tablete 2 reizes dienā. Venoruton 1000 mg
putojošās tabletes - 1 putojošā tablete 1 reizi dienā.

849

Posterisan
ESCHERICHIA COLI

Standartizēta bakteriālas kultūras suspensija. Posterisan
ziede un svecītes mazina iekaisumu, noņem niezi un
dedzināšanu anālajā apvidū. Pieaugušie: 1 supozitorijs vai
ziede divas reizes dienā (no rīta un vakarā), vēlams pēc
defekācijas.

Для лечения симптомов, вызванных отеком и
хронической венозной недостаточностью. Применение:
таблетки Венорутон форте 500 мг - начальная доза по
1 таблетке 2 раза в сутки. Венорутон 1000 мг шипучие
таблетки - по 1 шипучей таблетке 1 раз в день.

Стандартизированная бактериальная культуральная
суспензия. Мазь и свечи Posterisan уменьшают
воспаление, снимают зуд и жжение в анальной
области. Для взрослых: 2 раза в день (утром и вечером).
Рекомендуется применять после опорожнения
кишечника.

Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

Reklāmas devējs: UAB Morfėjus

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

HOLESTERĪNAM UN ASINSRITEI

ASINSSPIEDIENA MĒRĪTĀJI

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

JAUNUMS!

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

-25%

Kapsulas N30

11.64€

17.99€

-15%

13.49€

no

59.91€

no

50.92€

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.

NatAspin ® CONTROL

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.

Контроль холестерина и кровообращение. В состав:
натокиназа, монаколин K, коэнзим Q10 и другие
растительные ингредиенты.

OMRON

Holesterīna kontrolei un asinsritei. Sastāvā: natokināze,
monakolīns K, koenzīms Q10 un citas augu sastāvdaļas.

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

Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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

ASINSSPIEDIENA MĒRĪTĀJI

-20

%

NO

no

47.50€

no

38.00€

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).

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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MIEGAM

B GRUPAS VITAMĪNI AUGSTĀS DEVĀS

PRET STRESU UN BEZMIEGU

JAUNUMS!

Apvalkotās tabletes N20

Tabletes N40 6.89 €,
kapsulas N20 6.39 €

-30%

Mutē šķīstošās tabletes N15

6.99€

629

4.89€

Neurorubine™ Forte Lactab™
THIAMINI NITRAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM,
CYANOCOBALAMINUM

B grupas vitamīni, ko lieto kā palīglīdzekli akūtu vai
hronisku neirītu un toksisku nervu sistēmas bojājumu
gadījumā. Pilnu info par zāļu lietošanu skatiet lietošanas
instrukcijā. Ieteicamā deva 1-2 tabletes dienā.

NEUROMED® Sleep

Šķīstošās tabletes zem mēles, kvalitatīvam miegam un
ātrai iemigšanai. Tikai 1 tablete pirms miega, bez ūdens
palīdzības.
Растворимые таблетки под языком для качественного
сна и быстрого засыпания. Всего 1 таблетка перед сном,
без воды.
Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Витамины группы B, которые используются в
качестве вспомогательного средства при остром или
хроническом неврите и токсических расстройствах
нервной системы. Для получения полной информации о
лекарстве смотрите инфо листок. Рекомендуемая доза 1-2 таблетки в день.

Persen,
Persen Forte

no

VALERIANAE EXTRACTUM
HYDROALCOHOLICUM SICCUM,
MELISSAE FOLII EXTRACTUM
SICCUM, MENTHAE PIPERITAE FOLII
EXTRACTUM SICCUM

639

Persen lieto no 12 gadu vecuma 3-4
tabletes vieglas, pārejošas garīgas
spriedzes, nemiera un uzbudināmības
gadījumos 3 reizes dienā, 3-4 tabletes stundu pirms
gulētiešanas īslaicīgu iemigšanas traucējumu gadījumā.
Persen forte 2 kapsulas 2 x dienā, bezmiega gadījumā 2
kapsulas 1 stundu pirms gulētiešanas.
Pастительное лекарственное средство, которое
применяется при расстройствах сна и для снятия легкого
нервного напряжения у пожилых, взрослых и подростков,
старше 12 лет.

Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā: NEUR-LV-00002

Reklāmas devējs: Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā. Ģertrūdes iela 10-10, Rīga, LV-1010, t.
67893939. ID 9462

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.

Vairāk saules
ar Oilesen!

D

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

-25

%

3

Oilesen D3 paredzēts maziem
bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, kuriem ir diagnosticēts vitamīna D deficīts.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu

WALMARK LĪNIJA –
VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS
VISAI ĢIMENEI!

LĪDZ

-30%
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU
10
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TĒMA
IMUNITĀTEI

KUŅĢA-ZARNU TRAKTAM/ PRET HERPI

SIEVIETĒM MENOPAUZES LAIKĀ

Tabletes N30

Kuņģa gels N15,
lūpu herpes gels 5 g

JAUNUMS!

-25

%

4.39€

3.29 €

-20

%

no

11.26€

no

-15%

Tabletes N30

9.01€

19.49€

16.57€

Estromineral
Serena
SELĒNS MAX

Selēns veicina normālu imūnsistēmas un vairogdziedzera
darbību, veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu,
palīdz uzturēt matu un nagu veselību, kā arī veicina
normālu spermatoģenēzi.
Селен способствует нормальной работе иммунной
системы и щитовидной железы, способствует
защите клеток от oксидативного стресса, помогает
поддерживать здоровье волос и ногтей, а также
способствует нормальному сперматогенезу.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Silicea®

Silicea® Gels kuņģa zarnu traktam - caurejas, vemšanas,
rota vīrusa gadījumā. Silicea® lūpu herpes gels - efektīvs
jebkurā herpes stadijā! Iedarbojas ātrāk nekā acikloviru
saturoši līdzekļi. Mazina vīrusa izplatību, remdē
dedzināšanas sajūtu, paātrina dzīšanas procesu.
Silicea® гель для желудочно-кишечного тракта. Silicea
Gel ® гель против герпеса.
Medicīnas ierīce.
Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-25%
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ACĪM / VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS
ACĪM

JUTĪGĀM UN SAUSĀM ACĪM

SAUSĀS ACS SINDROMS

Acu pilieni 20 x 0,4ml

Mitrinoši pilieni acīm 15 ml

Mitrinoši acu pilieni 10 ml

-25%
8.63€

6.47€

-35%
7.79€

11.99€

-15%

no

13.60€

no

11.56€

OCUTEIN Sensitive PLUS

OCUTEIN Sensitive PLUS – mitrinoši pilieni acīm ar
hialuronu un melleņu
ekstraktu. Mitrina, palīdz
mazināt kairinājumu,
veicina acu reģenerāciju,
piemēroti lietošanai
kontaktlēcu nēsāšanas
gadījumā.

HIALONEX Balance

Acu pilieni ar hialuronskābi monodevās. Šo mitrinošo
šķīdumu, kas pieejams acu pilienu veidā, var lietot,
lai mazinātu acs kairinājuma, sausuma un noguruma
simptomus.
Глазные капли с гиалуроновой кислотой в монодозе.
Этот увлажняющий раствор, доступный в виде
глазных капель, можно использовать для уменьшения
симптомов раздражения глаз, их сухости и усталости.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

ACĪM
Kapsulas N30

-40%
līdz

no

16.49€

no

OCUTEIN Sensitive PLUS –
капли с гиалуроном
и экстрактом черники
для глаз. Увлажняют,
помогают уменьшить
раздражение,
поддерживают
регенерацию глаз,
подходят при ношении
контактных линз.

Systane®

Systane® ir mitrinošu acu pilienu grupa, kas atvieglo
sausās acs sindroma simptomus un gādā par acs virsmas
aizsardzību. Lieto pēc nepieciešamības.
Systane® является увлажняющими глазными каплями,
которые облегчают симптомы «сухого глаза» и
используются для защиты поверхности глаза.
Применяется по мере необходимости.

Medicīnas ierīce.

Medicīnas prece.

Reklāmas devējs: SanoSwiss, UAB

Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

REDZEI

ENERĢIJAI UN IMUNITĀTEI

JAUNUMS!

Kapsulas
N30

Kapsulas N30

9.89€

-30%
15.69€

10.98€

-20%
14.99€

11.99€

VitaMax Q10
OCUTEIN

OCUTEIN FORTE – sausām acīm ar 15 mg luteīna un
omega-3. OCUTEIN RETIN – mikrocirkulācijai ar luteīnu 20
mg un ginkgo 45 mg. OCUTEIN BRILLANT – nogurušām acīm
ar lielu 25 mg luteīna devu.
OCUTEIN FORTE - для сухих глаз, с лютеином 15 мг и
омега-3. OCUTEIN RETIN - для микроциркуляции, с
лютеином 20 мг + гинкго 45 мг. OCUTEIN BRILLANT - для
усталых глаз, с высокой дозой лютеина 25 мг.
Reklāmas devējs: SanoSwiss, UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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Ocuval Strong

Satur 30 mg luteīna daudzumu, kas aizsargā acis no saules
gaismas un zilās gaismas stariem, kā arī A vitamīnu, riboflavīnu, cinku, kas palīdz uzturēt normālu redzi.

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.

Содержит 30 мг лютеина, который защищает глаза от
солнечных лучей и синих лучей света, а также витамин
А, рибофлавин, цинк, который помогает поддерживать
нормальное зрение.

Витамины A, B6, C, D, цинк, железо, фолиевая кислота,
селен и медь способствуют нормальной деятельности
иммунной системы. Витамины B6, B12, B2, C, биотин,
железо, йод, магний, марганец, ниацин, пантотеновая
кислота и медь помогают обеспечить нормальный
обмен веществ для получения энергии.

Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.menessaptieka.lv
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UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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TĒMA
ANTISEPTISKS LĪDZEKLIS

ĀDAS SAVAINOJUMU ĀRSTĒŠANAI

PRET KĀRPĀM / VARŽACĪM

100 mg/ml uz ādas lietojams
šķīdums 30 ml

50 mg/g ziede 30 g
50 mg/g krēms 30 g

Wortie Cool aerosols 50 ml,
Wortie advanced aerosols 50 ml,
Wortie Skin Tag aerosols 50 ml,
Wortie liquid šķīdums 5 ml

485

Betadine

POVIDONUM IODINATUM

Antiseptiska brūču un apdegumu
ārstēšana. Bakteriālas, sēnīšu un
vīrusu ādas infekcijas ārstēšanai.
Atšķaidītu Betadine šķīdumu var
lietot pirms oftalmoloģiskām
manipulācijām. Precīzas lietošana
devas un intervālu skatīt
lietošanas instrukcijā.

489

-20%

no

14.43€

no

11.54€

Bepanthen®
DEXPANTHENOLUM

Bepanthen® 50 mg/g ziede 30 g dziedē brūces un
rūpējas par sausu ādu. Piemērota krūts dziedzeru
kopšanai mātēm krūts barošanas laikā un zīdaiņu aprūpē.
Bepanthen® 50 mg/g krēms 30 g piemērots sausas,
raupjas un sasprēgājušas ādas aprūpei. Dziedē nelielus
apdegumus, kas radušies saules ietekmē un/vai sadzīves
apstākļos. Lietošana: vienu vai vairākas reizes dienā pēc
nepieciešamības.

Антисептическая обработка
ран и ожогов. Для лечения
бактериальных, грибковых и
вирусных кожных инфекций.
Разбавленный раствор
Бетадина можно использовать
перед офтальмологическими
процедурами.

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

Reklāmas devējs: Egis Pharmaceuticals PLC pārstāvniecība Latvijā

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

SIEVIEŠU HIGIĒNAI

INTĪMAJAI HIGIĒNAI

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.

-15%

Always

Always nodrošina līdz 100% efektīvu aizsardzību pret
noplūdēm, aizvadot šķidrumu un ieslēdzot to paketes
iekšpusē. Dermatoloģiski pārbaudīts. Jūtieties pārliecināti,
ērti un svaigi katru dienu!
Always обеспечивает на 100% эффективную защиту от
протеканий, впитывая жидкость и удерживая её внутри
прокладки. Дерматологически тестированы. Чувствуйте
себя уверенно, комфортно и свободно каждый день!
Reklāmas devējs: SIA SANITEX

HIGIĒNAS PRECES

no
no

2-15%

3.23€

75

Līdzeklis kārpu un varžacu piesaldēšanai. Precīzs metāla
uzgalis, kā arī ērta un vienkārša lietošana, kuras laikā netiek bojāta apkārt esošā āda. Ādas papilomu noņemšanas
līdzeklis.
Средство для замораживания бородавок и мозолей.
Точная металлическая насадка, а также удобная и
простая в использовании, при которой не повреждается
окружающая кожа. Средство для удаления папиллом с
кожи.
Medicīniskā ierīce.
Reklāmas devējs: UAB Trimb

HIGIĒNAI

-25%

2.71€

3.19€

Wortie®

no

10.89€

no

Intīmās
mazgāšanās
līdzeklis
300 ml

-50%

8.17€

10.95€

5.48€

VAGINNEX intīmās higiēnas
mazgāšanās līdzeklis

DermoXEN

LENITIVO intīmās higiēnas gēls menopauzes laikā.
LENITIVA nomierinošs intīmais krēms. Paredzēts niezes
un apsārtuma mazināšanai ārējā intīmajā zonā. Intīmās
higiēnas gēls 4 GIRLS ikdienas lietošanai meitenēm vecumā
no 3 līdz 14 gadiem.
LENITIVO интимный очищающий гель. Рекомендуется
женщинам в период менопаузы. LENITIVA успокаивающий
крем для интимной гигиены. 4 GIRLS интимный
очищающий гель для девочек в возрасте от 3 до 14 лет.

Intīmās mazgāšanas līdzeklis ar pienskābi un pantenolu.
Sastāvā esošais pantenols mitrina un aizsargā gļotādu.
Pienskābās baktērijas regulē mikrofloru. Nesatur
parabēnus un krāsvielas.
Моющее средство с молочной кислотой и пантенолом
для интимной гигиены. Входящий в состав пантенол
увлажняет и защищает слизистую. Молочные бактерии
регулируют микрофлору. Не содержит парабены и
красители.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

HIGIĒNAS PRECES

HIGIĒNAS PRECES

Biksītes N14

Uroloģiskie ieliktņi, paketes,
uzsūcošās biksītes

-50%

līdz

no

8.66€

no

4.33€

-25%

līdz

no

4.83€

no

3.86€

Dailee Pant Premium Plus
Seni Lady

Seni Lady ir augstas kvalitātes uroloģiskie ieliktnīši
sievietēm, kas rūpējas par sevi un komfortu. Ieliktnīši
nodrošina sausuma sajūtu, ļauj justies pārliecinātai par
sevi ikvienā dzīves situācijā.
Seni Lady это урологические прокладки для женщин
высшего качества, которые заботятся о себе. Прокладки
обеспечивают ощущение сухости и позволяют
чувствовать себя уверенной в любой жизненной
ситуации.
Reklāmas devējs: SIA TZMO Latvija

www.e-menessaptieka.lv

DAILEE Pant PREMIUM PLUS S, M, L, XL cilvēkiem ar
aktīvu dzīvesveidu un vidēju nesaturēšanas pakāpi. Šīs
biksītes ir viegli uzvelkamas un novelkamas - kā parastas
apakšbikses. Biksīšu autiņi ar unikālo COMFORT DRY
tehnoloģiju vēl labākai aizsardzībai pret noplūdi.

TENA

Uroloģiskie ieliktnīši, paketes un uzsūcošās biksītes efektīvi
pasargā no noplūdēm, novērš nepatīkamo urīna aromātu
un saglabā virsmu sausu. Ar TENA sievietes jutīsies ērti un
droši!

DAILEE PANT PREMIUM PLUS S, M, L, XL. Для людей с
активным образом жизни и умеренным недержанием
мочи. Эти штанишки легко надевать и снимать - как и
обычные трусики. Подгузники-трусики с уникальной
технологией COMFORT DRY еще лучшая защита от
протечек.
* Akcijas atlaide spēkā pirkumiem par pilnu summu - bez ārsta
receptes. Akcija neattiecas uz kompensējamām medicīnas ierīcēm.

Урологические прокладки и впитывающие трусики
эффективно защищают от протечек, устраняют
неприятный запах и сохраняют поверхность сухой. С
TENA женщины будут чувствовать себя комфортно и
безопасно!

Reklāmas devējs: DRYLOCK TECHNOLOGIES

Reklāmas devējs: SIA Essity Latvia

www.menessaptieka.lv
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MĀMIŅAI UN BĒRNAM

BĒRNIEM UN MĀMIŅĀM

-30%

-30%

līdz

no

3.85€

no

SAUSAI, JUTĪGAI ĀDAI

3.27€

no

8.99€

no

no

6.29€

no

99
2-20%

3.74€

no

2.99€

ESSEX
MUSTELA®

Mustela® īpaši izstrādāti produkti zīdaiņiem, bērniem
un grūtniecēm, ikdienas ādas kopšanai, aizsardzībai jau
no dzimšanas brīža, pateicoties ekskluzīvām dabīgām
sastāvdaļām: Avokado Perseose® u.c.

Maria

Septembrī visiem Maria zīmola produktiem ir atlaides!
Sērija Maria piedāvā dažādus, augstas kvalitātes produktus,
kas veicina māmiņas un bērna labsajūtu.
В сентябре на все продукты Maria скидки! Серия Maria
предлагает различные продукты высокого качества для
хорошего самочувствия мамочки и ребенка.

ZOBU PROTĒZĒM
Stipras fiksācijas krēms 40 g

Специально разработанные продукты Mustela® для
младенцев, детей и беременных женщин, ежедневный
уход за кожей, защита с рождения, благодаря
эксклюзивным натуральным ингредиентам.

Essex средства для ухода за кожей подходят при
ежедневном уходе за чувствительной кожей всего тела
детей и взрослых. Essex успокаивает, восстанавливает
и поддерживает естественную влажность кожи. Крем
предназначен для более сухой кожи, лосьон подходит и
для ухода за кожей лица. Не содержит отдушек.

Reklāmas devējs: SIA SwixxBioPharma, PM-LV-2021-8-1588

Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.06.2020.1383

ZOBU UN SMAGANU VESELĪBAI
JAUNUMS!

-30

%

7.45€

Essex ādas kopšanas līdzekļi ir piemēroti jutīgai ādai
bērniem un pieaugušajiem visam ķermenim ikdienas
lietošanai. Essex nomierina, atjauno un saglabā ādas
dabisko mitrumu. Krēms paredzēts sausākai ādai, losjons
piemērots arī sejas ādas kopšanai. Nesatur smaržvielas.

MUTES HIGIĒNAI

-25%

Zobu pasta 75ml

5.22€

7.96€

-30%

5.97€

no

2.45€

no

1.71€

GUM BIO zobu pasta

GUM BIO organiskā fluoru saturoša
zobu pasta ilgstošai zobu un
smaganu aizsardzībai. Piparmētru
un alveju lapu dabīgie ekstrakti
novērš zobu aplikumu un bojāšanos,
nodrošina svaigu elpu. Fluora un
sorbitola apvienojums stiprina zobu
emalju. Ecocert COSMOS ORGANIC un
Vegan sertifikāti.

COREGA Ultra Haftcreme Frish

Corega крем сильной фиксации для протезов без цинка,
с ароматом мяты. Крем надежно и надолго закрепит
протезы в течение дня, придавая приятный прохладный
мятный вкус и ощущение свежести.

GUM BIO органическая зубная
паста с фтором для длительной
защиты зубов и десен.
Натуральные экстракты листьев
мяты и алоэ для предупреждeния
зубного налета и кариеса и для
свежести дыхания. Комбинация
фтора и сорбитола для укрепления
эмали. Сертификаты Ecocert
COSMOS ORGANIC и Vegan.

Reklāmas devējs: PHARMAMAX SIA

Reklāmas devējs: Baltic Business Partners OÜ

Corega stipras fiksācijas krēms protēzēm bez cinka ar
piparmētru aromātu. Krēms droši un noturīgi fiksēs zobu
protēzes visas dienas garumā, sniedzot patīkamu un
atvēsošu piparmētru garšu papildus svaiguma sajūtai.

TePe

Tepe produkti ir ražoti sadarbībā ar Zviedrijas un starptautiskiem zobārstniecības speciālistiem. Visām starpzobu
birstēm ir unikāli kronšteini, īpaši sari, plastmasas pārklājuma svītra, tāpēc TePe zobu sukām ir uzticama kvalitāte.
Tepe продукция производится в сотрудничестве со
шведскими и международными стоматологами. Все
щётки имеют уникальные кронштейны, специальные
щетины с пластиковым покрытием. Зубные щётки Tepe –
надёжное качество.
Reklāmas devējs: UAB Herba Humana

AICINĀM PIETEIKTIES KONKURSĀ
UZ APMAKSĀTĀM STUDIJĀM
UN STIPENDIJU PROFESIJĀ

FARMACEITA ASISTENTS
Papildus informācija
un pieteikšanās:

– Iegūsti profesiju un pēc studijām sāc strādāt aptiekā

https://karjera.menessaptieka.lv/

28 458 318
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– Papildini farmaceita asistentu pulku, pievienojoties
1400 šīs profesijas pārstāvjiem Latvijā
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SEJAS UN ĶERMEŅA KOPŠANAI
TĒMA
PROBLEMĀTISKAI ĀDAI

KRĒMS ĀDAI AP ACĪM

-30

%

no

14.49€

no

JAUNUMS!

Krēms ādai ap acīm 15 ml

10.14€

PRET GRUMBĀM

-40

%

9.99€

JAUNUMS!

-20%

Filleris 30 ml, sejas krēms 30 ml

5.99€

no

36.99€

no

29.59€

MINCER PHARMA
Anti Allergic

Eucerin DERMOPURE
sejas kopšanas līdzekļi

Satur sastāvdaļas, kas samazina ādas nepilnības un novērš
to atkārtotu parādīšanos, samazina ādas kairinājumu,
apsārtumu, kā arī novērš pastiprinātu sebuma izdalīšanos.
Tīrākai un gludākai ādai!
Содержит ингредиенты, которые уменьшают недостатки
кожи и предотвращают от повторного появления,
уменьшают раздражение кожи и покраснение, а также
предотвращают повышенную секрецию себума. Для
более чистой и гладкой кожи!
Reklāmas devējs: NIVEA Polska

KOMBINĒTAI UN TAUKAINAI ĀDAI

Atjaunojošs krēms ādai ap
acīm. Uzklājiet no rīta un / vai
vakarā uz rūpīgi attīrītas ādas ap
acīm. Bakokalmīna komponents
darbojas kā antioksidants un
novērš brīvo radikāļu kaitīgo
iedarbību. Biopolimēru komplekss
mīkstina, nomierina un mitrina
ādu, atbrīvojot to no niezes,
apsārtuma un vienlaikus izlīdzina
reljefu. Acu krēms ir piemērots
visiem ādas tipiem, ieskaitot jutīgu. Krēms efektīvi cīnās
pret iekaisumiem, mīkstina, mitrina un nomierina.
Dermatoloģiski pārbaudīts.

15.69€

no

Liftactiv H.A. Epidermas filleris un VICHY Liftactiv Supreme
sejas krēms ar SPF 30. VICHY pirmā progresīvā pretgrumbu
kopšana jaunai ādai: mazāk grumbu, labāks mitruma
līmenis.

Крем для глаз подходит для всех типов кожи, в том
числе и для чувствительной. Крем эффективно борется
с воспалениями, смягчает, увлажняет и успокаивает.
Протестирован дерматологами.

Liftactiv эпидермальный филлер с гиалуроновой
кислотой и VICHY Liftactiv Supreme дневной крем с SPF
30. VICHY первое эффективное средство против морщин
для молодой кожи: уменьшает морщины, повышает
уровень увлажненности кожи.

Reklāmas devējs: AS Recipe Plus

Reklāmas devējs: VICHY

PROBLEMĀTISKAI ĀDAI

-40%

no

VICHY LIFTACTIV

ĀDAS KOPŠANAI

-30%

9.41€

no

20.25€

no

14.18€

AVÉNE CLEANANCE produktu līnijā problemātiskai un aknes
skartai ādai pieejami produkti ādas attīrīšanai, kopšanai
paredzēti krēmi, vieglas tekstūras koncentrāts aknes
problēmu risināšanai, kā arī produkti pieaugušām sievietēm.

Ādas kopšanas programma kombinētai un taukainai ādai.
Matētai un nevainojamai ādai.
Программа ухода за комбинированной и склонной к
жирности кожей. Для матовой и безупречной кожи.

1.79€

BORO PLUS Herbal

AVÉNE CLEANANCE
URIAGE HYSÉAC

125-30%

Krēms 25 ml

Satur ārstniecības augus ar mitrinošām un nomierinošām
īpašībām, kas palīdz ikdienišķām ādas problēmām: sīkas
skrambas un brūcītes, sakairināta āda, insektu kodumi,
sausa roku āda, sasprēgājuši papēži.

В AVÉNE CLEANANCE линии доступны продукты для очистки
кожи, предназначенные для проблемной кожи, концентрат
легкой текстуры для проблемной кожи, а также продукты
для взрослых женщин.

Содержит травы с увлажняющими и успокаивающими
свойствами, которые помогают при повседневных
проблемах кожи: небольшие царапины и ранки,
раздраженная кожа, укусы насекомых, сухая кожа рук,
потрескавшиеся пятки.

Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

Reklāmas devējs: SIA G.MIEŽIS ĀRSTS

kosmētika ceturtdienas/ piektdienas
CETURTDIENĀS
UN PIEKTDIENĀS

VISAI KOSMĒTIKAI -30%

*

Aktivitātes spēkā
ar Veselības karti.
* Atlaides un akcijas nesummējas.
Aktivitāte spēkā līdz 2021. gada 29. oktobrim ceturtdienās un piektdienās, produktu skaits ir ierobežots.

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija

15

PALUTINI SAVUS MATUS!
-60%

no

12.29€

no

-40%

4.92€

no

-50

%

no

13.49

€

no

9.44

-35%
līdz

no

16.16€

no

€

BABĒ produkti matu kopšanai un
aizsardzībai, vienlaikus nostiprinot galvas
ādas balansu. Līnijā ietilpst šampūns ikdienas
lietošanai, šampūns pret blaugznām,
šampūns un losjons pret matu izkrišanu.

no

6.59€

KAMĒLIJA
Kamēlija šampūns un maska matiem ar Hairdensyl
kompleksu un sarkano sīpolu ekstraktu - samazina matu
izkrišanu, stimulē matu augšanu, atjauno matu struktūru,
palielina apjomu un novērš to priekšlaicīgu novecošanos.
Kamēlija šampūns un maska matiem ar zīda proteīnu
un aminoskābēm - uzlabo matu elastību, piešķir tiem
spīdumu un atjauno dabīgo mitruma līdzsvaru.

MUSTELA
Matu šampūni bērniem.

līdz

10.99€

-40

%

no

10.99€

no

URIAGE
Šampūni pret blaugznām, attīrošs
šampūns ikdienas lietošanai.

6.59€

-30%

PHARMACERIS H
Šampūns taukainiem matiem, attīrošs pīlings galvas
ādai, šampūns un balzams pret matu izkrišanu.

18.97€

13.28€

DUCRAY Kelual DS
pretblaugznu šampūns.

10.50€

-15%
14.70€

12.50€

LICENER šampūns
pret galvas utīm.

16
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Septembrī matu kopšanas produktiem pievilcīgas atlaides!

-30

%

-30%

16.79€

23.99€

BIODERMA
Node ikdienas šampūns visiem
matu tipiem. Node DS+
šampūns pret blaugznām.
Node K šampūns zvīņainai
galvas ādai.

VICHY
Vichy Dercos ikdienas šampūns
pret blaugznām sausiem matiem
un normāliem/ taukainiem
matiem.

no

12.99€

no

9.09€

-25%

līdz

no

30.99€

no

23.24€

-30

%

55.00€

LABO HAIR LOSS 5 PATENTS
ampulas matu izkrišanas novēršanai.

38.50€

DSD de Luxe keratīna sērijas produkti - šampūns (4.1), kondicionieris (4.2),
serums (4.5) – palīdz stimulēt matu augšanu, uzlabot bojātu matu struktūru.
DSD de Luxe losjons matu augšanas veicināšanai (3.4.4).

-25

%

no

12.85€

no

9.64€

ALPECIN C1 šampūns ar kofeīnu
vīriešiem plāniem un vājiem matiem,
Alpecin Double-Effect Man šampūns
un Alpecin toniks pret matu izkrišanu.

-15%
5.56€

4.73€

SENI CARE putu šampūns
mazgāšanai bez ūdens.

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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Piedāvājums tikai e-menessaptieka.lv

-20%
-20%

JAUNUMS!

32.89 €
26.31 €

CHI Keratin līnija

Populārais amerikāņu profesionālās
matu kosmētikas zīmols CHI ir plaši
pazīstams, pateicoties tā augstajai
kvalitātei un unikālajām īpašībām.

JAUNUMS!
COL DU MARINE
Unflavoured kolagēns, 150 g
Tīrs jūras kolagēna peptīdu
pulveris tā vistīrākajā formā.

-20%
JAUNUMS!
FILORGA

-20%

Estētiskās medicīnas
ekspertu izstrādātie
ādas kopšanas līdzekļi.

JAUNUMS!
DR. BRANDT

Dr. Brandt skaistumkopšanas līdzekļi
mājas apstākļos ļauj droši un ērti
iegūt profesionālas kvalitātes,
efektīvus un ilgstošus rezultātus.

-25%

CLINIC WAY

Unikālā produktu līnija ir vērsta uz
katra ādas tipa vajdzību apmierināšanu
un problēmu risināšanu.

+ DĀVANA

TĒMA

ĪPAŠI IZDEVĪGI PIEDĀVĀJUMI VESELĪBAS KARTES ĪPAŠNIEKIEM!
OMEGA-3 500 mg + E vitamīns
Kapsulas N60

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.

1+1

Möller’s JUNIOR (apelsīnu - citronu garša)

Želejas zivtiņas N45

11.59€

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

MÖLLER’S JUNIOR želejas zivtiņas ar apelsīnu garšu,
vitamīnu D un koncentrētām Omega-3 taukskābēm.
Nesatur cukuru. Imunitātei, kauliem, redzei, smadzeņu
darbībai. Uzņemot DHS taukskābes vismaz 250 mg dienā,
tās palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību un redzi.
Vitamīns D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas
darbību, palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību.

1+1

19.53€

Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

BIODERMA Sébium H2O

Micelārais attīrošais ūdens kombinētai/taukainai ādai
500 ml
Maigi un pilnīgi notīra ādu un noņem dekoratīvo
kosmētiku, saglabājot ādu aizsargājošo hidrolipīdu
slāni un nesausinot ādu. Nav jānoskalo.
Reklāmas devējs: SIA Remedica

-42

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

%

15.49€

8.98€

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.

-30

%

15.85€

11.10€

Reklāmas devējs: SIA Remedica

www.e-menessaptieka.lv
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NĀC AR SAVU RECEPTI
PIE MŪSU FARMACEITIEM
PRET KLEPU

NERVU SISTĒMAI

Tabletes N10

044
-15%

0.52€

Mukaltīns Jonax

Alteja veicina elpošanu un sniedz
mīkstinošu un labsajūtas efektu
kaklam, rīklei un balss saitēm.
Lietošana: pieaugušajiem un bērniem
no 12 gadiem - pa 1 - 2 tabletēm
2 - 3 reizes dienā.

Baldriāna ekstrakts

Ārstniecības baldriāns veicina
optimālu relaksāciju un veselīgu
miegu, uzlabo tā kvalitāti un palīdz
iemigt, palīdz mierīgi tikt galā ar
stresu un saspringtu dzīvesveidu.
Pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma un
pieaugušajiem 1-2 tabletes dienā.

Алтай способствует дыханию
и оказывает смягчающее и
оздоровительное воздействие на
горло и голосовые связки. Для
взрослых и детей от 12 лет - по
1-2 таблеток 2 - 3 раза в день.

Валериана лекарственная
способствует оптимальному
расслаблению и здоровому
сну, улучшает его качество,
помогает заснуть, а также
помогает справиться со стрессом
и напряженным образом жизни.
Подросткам старше 12 лет и
взрослым по 1-2 таблетки в день.

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

VITAMĪNU KOMPLEKSS

056
-20%

Tabletes N50

Dražejas N50

0.70€

127-20%

1.59€

UNDEVITS

Palīdz novērst vitamīnu deficītu. 1 dražeja satur: niacīnu,
A, C, E, B1, B2, B6, B12 vitamīnu, rutīnu, pantotēnskābi un
folijskābi.
Восполняет дефицит витаминов. 1 драже содержит:
ниацин, витамины A, C, E, B1, B2, B6, B12, рутин,
пантотеновую и фолиевую кислоты.
Reklāmas devējs: SIA Viola Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PRET KLEPU

PRET MUSKUĻU SASPRINGUMU

PRET SĀPĒM

Putojošās tabletes N6 3.99 €,
N10 7.59 €

Geli-balzami ķermenim
SABEĻNIK 100 ml, OKOPNIK 100 ml,
AR BIŠU INDI 100 ml

ACC® Long 600 mg
ACETYLCYSTEINUM

no

Gļotu šķīdināšanai un atkrēpošanas
veicināšanai akūtu vai hronisku elpceļu
slimību gadījumā. Lietošana: 1 putojošā
tablete dienā; krēpu šķīdināšanas
gadījumā pieaugušie un pusaudži no
14 g.v. var lietot ½ tableti 2 reizes dienā
vai 1 tableti dienā.

399

Растворяет мокроту и способствует
еe выделению. Применяется при
острых или хронических респираторных заболеваниях.
Применение: 1 шипучая таблетка в день; в случае
растворения мокроты - взрослым и подросткам старше
14 лет можно применять по 1/2 таблетке 2 раза в день
или 1 таблетку в день.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle, Kr.Valdemāra 33-29, Rīga.
BS2108184176/2023/07

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!

no
no

02
2-20%

2.52€

Sērija 911+

Ir veidoti uz ārstniecisko augu kompleksa un ēterisko eļļu
bāzes. Veicina ādas tonusu un elastību, palīdz atslābināt
muskuļus un noņem saspringumu un diskomforta sajūtu.
Ieteicams vispārējas spriedzes un noguruma noņemšanai
cilvēkiem pēc smaga fiziska darba, sportistiem pēc
intensīviem treniņiem.
Созданы на основе лекарственных растений и эфирных
масел. Cпособствует улучшению тонуса и эластичности
кожи, помогает снять мышечное напряжение, усталость и
чувство дискомфорта. Рекомендуется для снятия общего
утомления людям после тяжелой физической работы,
спортсменам после интенсивных тренировок.
Reklāmas devējs: SIA Viola Farma

JAUNUMS!

25 mg apvalkotās tabletes N10

Dekenor

DEXKETOPROFENUM

349

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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

PRETKLEPUS LĪDZEKLIS

AKNĀM

OSTEOARTRĪTA ĀRSTĒŠANAI

Šķīdums iekšķīgai lietošanai 200 ml

300 mg kapsulas N30

Cietās kapsulas N30

Bronchial Balsam

MENTHOLUM, ANISI AETHEROLEUM,
CAPSICI TINCTURA

4

99

Essentiale® forte N
PHOSPHOLIPIDA EX SOIA

499

2499

Kakla sāpju, produktīva klepus,
saaukstēšanās un kakla iekaisuma simptomu
mazināšanai. Bronchial Balsam ir kombinēts
zāļu līdzeklis, kura galvenās sastāvdaļas ir no
ārstniecības augiem iegūtas vielas – mentols,
anīsa ēteriskā eļļa, paprikas tinktūra. Precīzas
lietošana devas un intervālu skatīt lietošanas
instrukcijā.

Simptomu mazināšanai, kas saistīti
ar toksisku vai uztura izraisītu
aknu bojājumu un hepatītu
(piem., ēstgribas zudums,
spiediena sajūta epigastrija
labajā pusē). Lietošana
pieaugušajiem un bērniem no
12 g.v.: pa 2 kapsulām 3 reizes
dienā.

Для уменьшения симптомов боли в
горле, продуктивного кашля, простуды
и воспаления горла. Бронхиальный
Бальзам – комбинированный медикамент.
Главные активные вещества Бальзама
природного происхождения – ментол,
анисовое эфирное масло, настойка перца.

Для уменьшения жалоб на
токсическое или диетическое
поражение печени и гепатит,
таких как потеря аппетита,
чувство давления с правой
стороны эпигастрия. Применение у взрослых и детей с
12 лет: по 2 капсулы 3 раза в день.

Reklāmas devējs: Bell, Sons & Co. (Druggists) Ltd, Lielbritānija

Reklāmas devējs: Sanofi-aventis Latvia SIA

Reklāmas devējs: SIA Pharmamax

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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.

PIASCLEDINE 300

PERSEAE GRATISSIMAE OLEUM, GLYCINIS MAXIS OLEU
Atvieglo ceļa locītavas osteoartrīta simptomus, piemēram,
sāpes un pārvietošanās grūtības. Dabīgi atjauno un
aizsargā bojātos locītavu skrimšļus. Lietošana: 1 kapsula
dienā ēšanas laikā.
Cнимает такие симптомы остеоартритa коленного
сустава как боль и затрудненное движение.
Bосстанавливает и защищает подврежденные
суставные хрящи. Применение: по 1 капсуле в день во
время еды.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

* 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:
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; fil.Lēdmanē “Jaunšinkas”, Lēdmane;
Nota Bene Pērnavas iela 4b, Jelgava; Aptieka Bite Dārza iela 6, Līgatne.

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

100% Recycled

