01. – 30.11.2021.

NESLĒPIES NO RUDENS!
Mums ir spēcīgi piedāvājumi stiprākai imunitātei
ATKRĒPOŠANAI
Sīrups 100 ml 3.59 €,
tabletes N20 2.99 €

no

2

99

PRET KLEPU
Putojošās tabletes N6 3.99 €, N10 7.59 €

no

3

99

ACC® Long 600 mg

Brontex 3 mg/ml, Brontex 30 mg

ACETYLCYSTEINUM

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.

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.

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.

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: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; MULTI-LV-00017

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.

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!
PRET KAKLA SĀPĒM
Tabletes N16 5.59 €, N24 8.19 €

no

5

59

PRĀTAM UN IMUNITĀTEI

-35%

Kapsulas N100, šķidrā zivju eļļa 250 ml

no

13.77 €

no

8.95 €

Strepsils® Intensive
FLURBIPROFENUM

Palīdz novērst kakla iekaisuma simptomus. Sastāvā esošai aktīvai vielai Flurbiprofēnam piemīt spēcīga
pretsāpju, pretdrudža un pretiekaisuma darbība.Pieaugušiem un bērniem no 12 gadu vecuma. Precīzas
lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Помогает предотвратить симптомы боли в горле. Действующее вещество флурбипрофен
обладает сильным обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием.
Для взрослых и детей от 12 лет. Точную дозировку см. в инструкции по применению.
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser

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!

Möller’s Dobbel Immunity,
Möller’s zivju eļļa (dabīgā, ābolu, augļu un citronu garšas)

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

VESELĪBA+ DIABĒTS

Noderīgi piedāvājumi diabēta pacientiem*
* Sīkāku informāciju par kartes priekšrocībām skatīt 10. lpp

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija

IESKATIES, SPĒCĪGI PIEDĀVĀJUMI!
INDIKĀCIJA
STIPRINI IMUNITĀTI

X

%
-35XX

Košļājamas
tabletes
N50
Forma
XX.XX
€

no

8.71 €

LIVOL EXTRA
VITAMĪNS C

5.66 €

INDIKĀCIJA
SAAUKSTĒŠANĀS
PulverisXX.XX
paciņās
Forma
€ 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

X

-20XX%
no

INDIKĀCIJA
IMUNITĀTEI
Tabletes
N45 €
Forma XX.XX

6.71 €

8.39 €

-XX
-25%%
līdz

no

€ €
9.69
XX.XX

no

7.27 € €
XX.XX

C vitamīns veicina normālu
imūnsistēmas darbību, šūnu
aizsardzību pret oksidatīvo
stresu, noguruma un nespēka
samazināšanos.
Витамин С способствует
нормальному
функционированию иммунной
системы, клеточной защите
XX оксидативного стресса, от
от
усталости и потери сил.
Xx.

Xx

ADDITIVA®
Xx
Šķīdināmais
pulveris ikdienā nepieciešamo C vitamīna, Cinka

* Pērkot jebkurus LIVOL produktus
Xx.
vismaz 25 Eur vērtībā, dāvanā
Reklāmas devējs:
adventes kalendārs. Viena dāvana
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
par vienu
pirkumu. Dāvanu skaits ierobežots.
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Растворимый
порошок для пополнения необходимым
Xx.
для повседневного рациона витамином C, цинком
Reklāmas devējs:
и витамином D3. Витамин C, цинк и витамин D3
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
способствуют
нормальной работе иммунной системы.
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

Витамин
С и цинк в составе способствуют нормальному
XX
функционированию иммунной системы и защите клеток
LV
xx.
от окислительного стресса. Применение: от 12 лет по 1
РУ
xx.
таблетке
в день.

UZTURANEPAMATOTA
BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU
LIETOŠANA
NEAIZSTĀJ
SABALANSĒTU UZTURU.
IRPILNVĒRTĪGU
KAITĪGAUNVESELĪBAI!

UZTURANEPAMATOTA
BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU
LIETOŠANA
NEAIZSTĀJ
SABALANSĒTU UZTURU.
IRPILNVĒRTĪGU
KAITĪGAUNVESELĪBAI!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

INDIKĀCIJA
TAVA BĒRNA JAUNIE VAROŅI

INDIKĀCIJA
IMUNITĀTEI

INDIKĀCIJA
IMUNITĀTEI

Košļājamas
tabletes
N60
Forma
XX.XX
€

Kapsulas
N30, €
pastilas N50,
Forma
XX.XX
sprejs 10 ml

Konsultēties
Reklāmas devējs:
Orkla care ar
UABārstu

XX D3 vitamīna devu papildināšanai. Cinks (5 mg) un D3 (5 µg)
un
vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību.
Xx.

vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Konsultēties
ar ārstu
Reklāmas devējs:
AS Sirowa Rīga

X

-40XX%
no

X

%
-25XX

līdz

no

8.81 €

14.69 €

vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

no

12.69 €

no

IMUNEX C ar ehināciju + cinks

Sastāvā esošie C vitamīns un cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību un šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.
Lietošana: no 12 gadu vecuma pa 1 tabletei dienā.

Xx

Reklāmas devējs: SIA Jonnex Farma

Flakoni
10 ml, €
N20
Forma XX.XX

10.15 €

-XX
-35%%
XX.XX
29.99 €€

XX.XX
19.49 €€

LIVOL MULTI KIDS (augļu un ķiršu garšas)

Skandināvu kvalitātes LIVOL garšīgās multivitamīnu
košļājamās tabletes ar augļu un ķiršu garšām. Garšīga
19 vitamīnu un minerālvielu kombinācija uztura
bagātināšanai no 3 gadu vecuma. Vitamīns D palīdz uzturēt
normālu imūnsistēmas darbību.

Xx
LIVOL вкусные жевательные мультивитаминны

XX
скандинавского
качества с фруктовым и вишневым
вкусом. 19 витаминов и минералов для дополнения
Xx.
питания ребенка с 3 лет.
Xx.
* Pērkot jebkurus LIVOL produktus vismaz 25 Eur vērtībā,
Reklāmas devējs:
dāvanā adventes kalendārs. Viena dāvana par vienu pirkumu.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
Dāvanu
skaits ierobežots.
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties
Reklāmas devējs:
Orkla Care ar
UABārstu

vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

UZTURANEPAMATOTA
BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU
LIETOŠANA
NEAIZSTĀJ
SABALANSĒTU UZTURU.
IRPILNVĒRTĪGU
KAITĪGAUNVESELĪBAI!

INDIKĀCIJA
Forma XX.XX €

-25XX

no

X

€
10.39
no

no

%

7.79

2

Reklāmas devējs:

Витамины C, D, B12, цинк и селен способствуют
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
нормальному
функционированию иммунной системы.
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties
ar ārstu
vai
farmaceitu
par zāļu
Reklāmas devējs:
UAB Teva Baltics
filiāle
Latvijā.
VTR-LV-00095

lietošanu.

Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

UZTURANEPAMATOTA
BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU
LIETOŠANA
NEAIZSTĀJ
SABALANSĒTU UZTURU.
IRPILNVĒRTĪGU
KAITĪGAUNVESELĪBAI!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

INDIKĀCIJA

INDIKĀCIJA

Forma XX.XX €

no

Xx

Xx

Xx.

Xx.

Xx.

Xx.

Reklāmas devējs:

Reklāmas devējs:

X

XX

XX

Forma XX.XX €

-XX%
līdz

no

XX.XX €

no

XX.XX €

Xx
XX

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!

www.e-menessaptieka.lv

Imunital® SHOTS piedāvā kombināciju flakona veidā ar
vispārēji atzītiem vitamīniem un tradicionāli lietotām vielām
imunitātes atbalstam.
XX
Imunital® SHOTS предлагает комбинацию в виде
LV
xx.
флакона
общепризнанных витаминов и традиционно
РУ
xx.
используемых
веществ для поддержания иммунитета.

Xx

Vitamīni C, D, B12, cinks un selēns veicina normālu
Xx.
imūnsistēmas darbību.

€

XX

Imunital® SHOTS

Xx
XX
VitirON™
Xx.

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

LV xx.
РУ xx.
Reklāmas devējs:

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

menessaptieka

mobilā aplikācija

IESKATIES, SPĒCĪGI PIEDĀVĀJUMI!
INDIKĀCIJA
PRET
IESNĀM
Deguna
aerosols
Forma XX.XX
€ bez konservantiem
ar mitrinošu efektu, šķīdums 10 ml
0,5 mg/ml 4.29 €, 1 mg/ml 5.19 €

Olynth HA 0,5 mg/ml,
Olynth HA 1 mg/ml

no
no

X
4

XX
29

INDIKĀCIJA
ATKRĒPOŠANAI
Stoptussin®
4 mg/100
mg
Forma XX.XX
€
tabletes N20 4.79 €
Stoptussin® Fyto sīrups 100 ml 5.49 €

Stoptussin®

X
4

no
no

XX
79

XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM

XX.XX €

Theraflu 500 mg/6,1 mg/100 mg

Быстро и надолго уменьшает
заложенность и отек слизистой
оболочки носа, облегчает дыхание.
Olynth
HA 1 мг/мл для взрослых и
XX
детей от 12 лет и Olynth HA 0,5 мг/мл для детей от 2-12 лет:
Xx.
1 дозa в каждый носовой ход до 3 раз в день максимально
Xx. 5-7 дней.
до

Таблетки лечит сухой,
раздражающий кашель от 12 лет. Сироп для
отхаркивания мокроты, если кашель вызван острым
или хроническим воспалением дыхательных путей, от 1
года.
Полную информацию о медицинскому применению
XX
препарата, интервалах применения и дозирования
Xx.
для каждой возрастной группы см. в инструкции по
Xx.
применению.

Reklāmas devējs: Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā, LV-OL-2100002

Reklāmasdevējs:
Reklāmas
devējs:UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; STTS-LV-00001

Xx

-XX
559%

Cietās
Forma kapsulas
XX.XX € N16

XX.XX €

Tabletes lieto, lai ārstētu sausu
un kairinošu klepu no 12 g.v.
Sīrups atkrēpošanas veicināšanai,
ja klepu izraisa akūts vai hronisks elpošanas
trakta iekaisums, no 1.g.v. Pilnu informāciju
par zāļu indikācijām, precīzas lietošanas devas
un lietošanas intervālu
katrai vecuma grupai skatīt
lietošanas instrukcijā.

Ātri un ilgstoši samazina deguna
aizlikumu, mazina gļotādas tūsku un
palīdz elpot vieglāk. Olynth HA 1 mg/ ml
pieaugušajiem un bērniem no 12 g. un
Olynth HA 0,5 mg/ml bērniem no 2-12 g.:
1 deva katrā deguna ejā līdz 3 reizēm
dienā, maksimāli līdz 5-7 dienām ilgi.

SAAUKSTĒŠANĀS
SIMPTOMI
INDIKĀCIJA

Īslaicīgai saaukstēšanās, drebuļu un gripas simptomu (sāpes
un/vai drudzis, aizlikts deguns un neproduktīvs klepus)
atvieglošanai. Pieaugušie un pusaudži no 16 gadu vecuma:
2 kapsulas ik pēc 4 – 6 stundām.

Xx

Облегчение симптомов простуды и гриппа (боль, жар,
заложенность носа, носовых пазух, непродуктивный
кашель). Взрослые и подростки в возрасте oт 16 лет:
2 капсулы каждые 4-6 часов.
XX

Xx

Reklāmas devējs: Taula Rīga SIA. ©2021 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.
CHLV/CHTHRFL/0020/19/NOV
LV
xx.

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!

INDIKĀCIJA DEGUNAM
AIZLIKTAM

INDIKĀCIJA
PRET
SAAUKSTĒŠANOS UN GRIPU

GRIPAS
INDIKĀCIJA
SIMPTOMU ĀRSTĒŠANAI

Forma 20
Pilieni
XX.XX
ml 5.79
€ €,
pilieni 50 ml 8.69€

Zirnīši
iepakojumā
Forma vienas
XX.XX devas
€
N6 6.25 €, N30 26.79 €

5X

2,5
mg/0,25
mg/ml
Forma
XX.XX
€
deguna pilieni, šķīdums 15 ml

Vibrocil

no

PHENYLEPHRINUM, DIMETINDENI
MALEAS

49
XX

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.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt

РУ xx.lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties
Reklāmas devējs:

XX
79

AFLUBIN®

Homeopātiskas zāles gripas un saaukstēšanās profilaksei un
ārstēšanai. Pilieni piemēroti pieaugušajiem un bērniem no
1 gada vecuma. Precīzas lietošanas devas skatīt lietošanas
instrukcijā.
XX
Гомеопатическое лекарство для профилактики и лечения
Xx.
гриппа и простуды. Для взрослых и детей от 1 года. Точную
Xx.
дозировку
см. в инструкции по применению.

Xx

Reklāmas devējs: Taula Rīga SIA. ©2021 GSK uzņēmumu grupa
Reklāmas
devējs: CHLV/CHVIBR/0003/19/NOV
vai
tās licenciārs.

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!

INDIKĀCIJA

INDIKĀCIJA

X

XX

no

XX.XX €

no 79

5 79

5

469

Xx

Xx.

Xx.

Xx.

Xx.

Reklāmas devējs:

Reklāmas devējs:

Применяй Oscillococcinum профилактически - защити
себя и близких от заболеваний!
1 доза в неделю. Гомеопатическое безрецептурное
лекарство
для лечения симптомов гриппа.
XX

Xx

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt

Konsultēties
Reklāmas devējs:

ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

UZTURANEPAMATOTA
BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU
LIETOŠANA
NEAIZSTĀJ
SABALANSĒTU UZTURU.
IRPILNVĒRTĪGU
KAITĪGAUNVESELĪBAI!

XX

INDIKĀCIJA
Forma XX.XX €

-XX%
XX.XX €

639

XX

Lieto Oscillococcinum profilaktiski - pasargā sevi un
tuviniekus no slimošanas! Piemērots visai ģimenei.
Homeopātiskas bezrecepšu zāles gripas simptomu ārstēšanai.
Lietošana profilaktiski - 1 deva nedēļā, pie pirmajiem
simptomiem 1 deva 2-3 reizes ar 6h intervālu, slimošanas
laikā - 1 deva 2x dienā 1-3 dienas.

РУ xx.lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.

X

Forma XX.XX €

Xx

669

XX

XX.XX €

639

Xx
XX

LV xx.

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!

www.e-menessaptieka.lv

XX.XX €

Reklāmas
LV xx. devējs: G.Miežis Ārsts SIA

Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

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

469

no

no

ANAS BARBARIAE HEPATIS ET CORDIS EXTRACTUM

Xx

no

%
25
-XX
6
līdz

Oscillococcinum zirnīši vienas devas
iepakojumā

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
XX
день.
Дети от 6 лет и взрослые: 3 - 4
капли
в каждую ноздрю 3 - 4 раза в
Xx.
день.
Xx.

Forma XX.XX €

UZTURANEPAMATOTA
BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU
LIETOŠANA
NEAIZSTĀJ
SABALANSĒTU UZTURU.
IRPILNVĒRTĪGU
KAITĪGAUNVESELĪBAI!

X
5

no
no

ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

РУ xx.
Reklāmas devējs:

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

menessaptieka

mobilā aplikācija

3

IESKATIES, SPĒCĪGI PIEDĀVĀJUMI!
INDIKĀCIJA
PRET
SĀPĒM UN DRUDZI
30
mg/ml
šķīdums
Forma
XX.XX
€ iekšķīgai
lietošanai bērniem 90 ml

4X

79
XX

no

EFFERALGAN

INDIKĀCIJA
PRET
SĀPĒM UN DRUDZI
330
mg/200
mg€putojošās tabletes
Forma
XX.XX
N20

Upsarin C

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM,
ACIDUM ASCORBICUM

PARACETAMOLUM

5X

no

99
XX

Для симптоматического
лечения слабой и умеренной
боли и / или лихорадки.
Суспензия подходит для
детей
от 4 до 32 кг (примерно
XX
от 1 месяца до 12 лет). Для
Xx.
получения дополнительной
Xx.
информации
смотрите инструкцию по применению.

Для симптоматического лечения
лёгкой и умеренной боли и/
или жара. Взрослые и дети с 16 лет: максимальная суточная
доза
XX – 3 г. Разовая доза: 1-2 таблетки. При необходимости
повторить через 4 часа, не превышая 9 таблеток за 24 часа.
Xx.
Таблетку растворить в стакане воды или сока и немедленно
выпить.
Xx.

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

Reklāmas
devējs: SIA Swixx BioPharma, PM-LV-2021-9-1896
Reklāmas devējs:

Xx

līdz

16.32
XX.XX€ €

no

€ €
12.24
XX.XX

no

Xx

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!

INDIKĀCIJA

INDIKĀCIJA

no

-XX
-25%%

Deguna
aerosols
Forma XX.XX
€ 20 ml

Vieglu un vidēji izteiktu sāpju
un/vai drudža simptomātiskai
ārstēšanai. Pieaugušie un bērni no
16 gadiem: maks. diennakts deva
ir 3 g. Deva vienā reizē ir 1 - 2 tabl.
Ja nepieciešams - atkārto pēc 4 h,
nepārsniedzot 9 tabl. 24 h. Tableti
izšķīdināt glāzē ūdens vai sulas un
tūlīt izdzert.

Vieglu un vidēji stipru sāpju
un/vai drudža simptomātiskai
ārstēšanai. Piemērots bērniem
no 4 līdz 32 kg (aptuveni no
1 mēn. līdz 12 g.v.). Sīkākai
informācijai skatīt lietošanas
instrukciju.

Forma XX.XX €

INDIKĀCIJA
VĪRUSU
INFEKCIJU PROFILAKSEI

X

XX

Forma XX.XX €

no

Xx

Xx

Xx.

Xx.

Xx.

Xx.

Reklāmas devējs:

Reklāmas devējs:

XX

X

XX

XX

Xx
XX
Agovirax

LV xx.
Agovirax var ievērojami samazināt SARS-CoV-2 infekcijas un
РУ
xx. izplatīšanās risku. Sīkāka informācija par pētījumiem:
vīrusa
https://agovirax.com/lv/publikacijas/
Reklāmas devējs:
Agovirax может значительно уменьшить риск
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS!
UZTURASARS-CoV-2.
BAGĀTINĀTĀJS
распространения
вируса и инфекции

Reklāmas devējs: Grynumber
Health
NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU
UN SABALANSĒTU UZTURU.

INDIKĀCIJA
Forma XX.XX €

%
-30-XX
%
līdz

no

9.94€

no

6.96€

XX.XX €

XX.XX €

Xx
XX

LV xx.

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!

INDIKĀCIJA

INDIKĀCIJA
INDIKĀCIJA PIEAUGUŠAJIEM N8;
GRANULAS IEKŠĶĪGI LIETOJAMA ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI
ŠĶĪDUMA
N8;
Forma XX.XX €BEZ CUKURA, GRANULAS IEKŠĶĪGI LIETOJAMA
Forma
XX.XX €PAGATAVOŠANAI PIEAUGUŠAJIEM
līdz
GRANULAS IEKŠĶĪGI LIETOJAMA ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI BĒRNIEM N8

Forma XX.XX €

no

X

XX

PRET SAAUKSTĒŠANOS

X

-XX%

XX

no

XX.XX €

no

XX.XX €

Xx
XX

Xx
Optimāls sastāvs vienlaicīgai
drudža, sāpju un iesnu ārstēšanai saaukstēšanās
Xx.
XX slimību gadījumā.
Pieejams arī "Fervex" bērniem no 6 gadiem! Precīzas lietošanas devas un lietošanas biežumu
LV xx. skatīt lietošanas instrukcijā.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
РУ xx. informāciju uz iepakojuma
lietošanas instrukciju vai
atbilstošu informāciju
uz iepakojuma.
lietošanas
instrukciju
vai atbilstošu
informāciju
uz iepakojuma.
Bezrecepšu
zāles.
Pirms zāļu lietošanas
rūpīgi
izlasiet
lietošanas
instrukciju
vai atbilstošu
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.
un konsultējieties
ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.
Xx.

Reklāmas devējs:

Reklāmas devējs:

PM-LV-2021-1-17

Xx.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Reklāmas devējs: Swixx Biopharma, SIA

Xx.

Reklāmas devējs:

4.85 €

Xx
XX

no

РУ xx.

Reklāmas devējs:

BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
Z Ā Ļ U N E PA M AT O TA
LIRI EKAITĪGA
TOŠA
N A I R K A I NEAIZSTĀJ
TUZTURA
Ī G APILNVĒRTĪGU
V E SUNE SABALANSĒTU
L Ī B A I UZTURU.
!
VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
4
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IESKATIES, SPĒCĪGI PIEDĀVĀJUMI!
INDIKĀCIJA
ĀRSTNIECĪBAS AUGU TĒJAS
Forma XX.XX €

1
X

no
no

1.44
XX.XX

no

€€

22
XX

INDIKĀCIJA
ELPCEĻU VESELĪBAI

-20%
XX.XX

Xx

99
XX

no
no

€

līdz

1
X

Pilieni 10
ml, €
Forma
XX.XX
inhalācijas zīmulis 1 ml

no

2.65

€

-25%

Augu tējas NATĒJA

Xx.

NATĒJA ārstniecības augu tējās ir apvienotas fitoterapijas
Xx.
tradīcijas
un mūsdienu tehnoloģijas, nodrošinot kvalitatīvus un
Reklāmas devējs:
efektīvus produktus Jūsu veselības un pašsajūtas atbalstam.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt

lietošanas
vai atbilstošu
informāciju
uz iepakojuma.
Травяные
чаиinstrukciju
NATĒJA сочетают
в себе
традиции
фитотерапии
Konsultēties
ar ārstu vaiпредоставляя
farmaceitu par zāļu
lietošanu. и
и современные
технологии,
качественные
эффективные продукты для поддержания вашего здоровья
и благополучия.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Pulveris
iekšķīgi€lietojama šķīduma
Forma XX.XX
pagatavošanai N5, N10

-XX
489%
no

XX.XX €

Dioppex помогает облегчить: головную боль, заложенность
носа и понижение температуру. Пременение: с 16 лет. Triflunex снижает: боль или жар, заложенность носа и глубокий
кашель. Пременение: с 12 лет. Полную информацию о
применении
лекарств см. в инструкции по применении.
XX

Xx

Sinurin®
pilieni satur augu bāzes ēteriskās eļļas, kas atvieglo
Reklāmas devējs:
elpošanu. Sinurin® Air Stick ir inhalācijas zīmulis, kura sasBezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
tāvā lietošanas
ir eikalipta
un tējasvaikoka
ēteriskās
eļļas.uz iepakojuma.
instrukciju
atbilstošu
informāciju
ārstu vai farmaceitu
par zāļuмасла.
lietošanu.
Sinurin®Konsultēties
содержитarрастительные
эфирные
Sinurin®
Air Stick является ингаляционным карандашом, который
содержит эфирные масла эвкалипта и чайного дерева.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; MULTI-LV-00017

LV xx.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt

РУ xx.lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties
Reklāmas devējs:

ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

UZTURANEPAMATOTA
BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU
LIETOŠANA
NEAIZSTĀJ
SABALANSĒTU UZTURU.
IRPILNVĒRTĪGU
KAITĪGAUNVESELĪBAI!

Reklāmas devējs: Acorus Calamus UAB

Reklāmas devējs: SIA “AD Smart”

INDIKĀCIJA
PRET KLEPU

INDIKĀCIJA
MAZINA
ALERĢIJAS SIMPTOMUS

PRET
INDIKĀCIJA
ELPCEĻU INFEKCIJĀM

10
mg tabletes
Forma
XX.XX €N10

Pilieni
Forma iekšķīgai
XX.XX € lietošanai 50 ml

Sīrups XX.XX
100 ml €
Forma

X

-20XX%
no

6.32 €

5.06 €

5X

09
XX

no

Claritine®
LORATADINUM

Xx.

IVEX

Xx.
Sausa un produktīva klepus gadījumā, tas mazina
Reklāmas devējs:
kairinājumu, pasargājot gļotādu un veicinot gļotu izvadīšanu,
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
uzlabojot
augšējo elpceļu funkcionalitāti.

Клинически проверенное
и
XXэффективное решение для симптоматического лечения
аллергического ринита и крапивницы. Использование:
Xx.
взрослым и детям от 6 лет весом более 30 кг - 1 таблетка
1Xx.раз в день.
Reklāmas devējs: SIA Bayer L.LV.MKT.04.2020.1363

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Medicīnas ierīce.

INDIKĀCIJA
Forma XX.XX €

6
X
XX

no

no

39

INDIKĀCIJA

Forma XX.XX €

no

Xx

Xx

Xx.

Xx.

Xx.

Xx.

Reklāmas devējs:

Reklāmas devējs:

XX

XX.XX €

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt

58

5.39 €

Xx

Reklāmas devējs: Bionorica SE
Pārstāvniecība
LV
LV
xx.

Konsultēties
Reklāmas devējs:

4XX

X

Немецкое лекарство
растительного
происхождения для
лечения острых и
хронических заболеваний
верхних дыхательных
путей и тонзиллита.
XX
РУ xx.lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

UZTURANEPAMATOTA
BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS
ZĀĻU
LIETOŠANA
NEAIZSTĀJ
SABALANSĒTU UZTURU.
IRPILNVĒRTĪGU
KAITĪGAUNVESELĪBAI!

INDIKĀCIJA
Forma XX.XX €

-15%

74
5
%
-XX
-15%

6.75 €

XX.XX €

XX

XX.XX €

Xx
XX

LV xx.

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!

www.e-menessaptieka.lv

no

Vācijā ražotas augu
izcelsmes zāles akūtu vai
hronisku elpceļu infekciju
un tonsilīta ārstēšanai.
Lietošana no 1 gada vecuma.

lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties
ar ārstu
vai farmaceitu par
zāļu lietošanu.
сухом
и мокром
(продуктивном)
кашле,
уменьшает

При
раздражение, защищая слизистую и способствуя выводу
мокроты, улучшая работу верхних дыхательных путей.

XX.XX €

Tonsilgon N

Xx

XX

59%
-XX
8
līdz

no

Klīniski pārbaudīts un
efektīvs risinājums
alerģiskā rinīta un
nātrenes simptomātiskai
ārstēšanai. Lietošana:
pieaugušajiem un bērniem
no 6 g.v., kuru ķerm. masa
pārsniedz 30 kg, 1 tablete
reizi dienā.

Xx

XX.XX €

Dioppex 1000 mg/12,2 mg
TriFlunex 500 mg/200 mg/10 mg

Dioppex palīdz atvieglot: galvassāpes, deguna aizlikumu, kā
arī pazemina temperatūru.
Lietošana: no 16 g.v. TriFlunex
mazina: sāpes vai drudzi, deguna aizlikumu un dziļu klepu.
Lietošana: no 12 g. v. Pilnu
informāciju par zāļu lietošanu
skatiet lietošanas instrukcijā.

Xx
XX
Sinurin®
deguna pilieni,
Xx.
Sinurin®
Air Stick
Xx.

XX

PRET
SAAUKSTĒŠANOS
INDIKĀCIJA

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

РУ xx.
Reklāmas devējs:

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

menessaptieka

mobilā aplikācija
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RAŽOTS

TĒMA
LATVIJĀ

PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ

2

59

20 mg cietās kapsulas N14

SAAUKSTĒŠANĀS UN IESNU LAIKĀ

IMUNITĀTEI

Gels 20 g, gels ar pipeti,
izsmidzināms līdzeklis 20 ml

Pilieni 10 ml

no
no

3

4.35€

48

no

-25%

līdz

no

83
3-20%

4.79€

Omeprazole Olainfarm
OMEPRAZOLUM

Samazina kuņģa skābes daudzumu, mazinot dedzināšanas
sajūtu un skābo garšu mutē. Lietot vienu 20 mg kapsulu
dienā. Lai panāktu pašsajūtas uzlabošanos, kapsulas nepieciešams lietot 2–3 dienas pēc kārtas.
Уменьшает количество кислоты в желудке, уменьшая
жжение и кислый вкус во рту. Oдна капсула 20 mg в день.
Для улучшения самочувствия, капсулы следует принимать
в течение 2-3 дней подряд.
Reklāmas devējs: AS Olainfarm

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
SPRIEDZES MAZINĀŠANAI

4 -25%
79

Šķīdums 30 ml

D3 VITAMĪNS, D3 VITAMĪNS MAX
Rinogel

Dabīgi līdzekļi saaukstēšanās un iesnu laikā, no 3 gadu
vecuma. Rinogel-Silvanols un Rinogel spray satur
smiltsērkšķa, dižegles, eikalipta un piparmētru eļļas. Izmēģini
Rinogel drops, kas mitrina, aizsargā un atvieglo elpošanu!
Натуральные средства при простуде и насморке, с
3-летнего возраста. Rinogel-Silvanols гел и Rinogel spray
аэрозоль содержит масла облепихи, пихты, эвкалипта
и мяты перечной. Попробуйте Rinogel drops, которые
увлажняют и облегчают дыхание!
Reklāmas devējs: SIA Silvanols

VESELĪGAM MIEGAM
Šķīdums 25 ml, kapsulas N30

6.38€

-30

%

līdz

no

8.45€

no

6.00€

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PRET SĀPĒM KAKLĀ
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Pulveris paciņās N5

Furasol®

FURAGINUM SOLUBILE

HYPNOSOLS, HYPNOSOLS FORTE

RELAXOLS STRESS SUPPORT

Sastāvā esošie baldriāna, vilkābeļu un melisas sausie
ekstrakti labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu, nervu sistēmu,
palīdz nervozitātes, uztraukuma un iemigšanas traucējumu
gadījumos.

Sastāvā esošie pasifloras baldriāna un grifonoijas ekstrakti
veicina relaksāciju un nodrošina veselīgu miegu, palīdz
uzturēt normālu nervu sistēmas un smadzeņu darbību. Melatonīns samazina iemigšanai nepieciešamo laiku.

Находящиеся в составе сухие экстракты валерианы,
боярышника и мелиссы благотворно влияют на
сердечно-сосудистую и нервную системы, помогают при
нервозности, беспокойстве и нарушениях сна.

Находящиеся в составе экстракты пассифлоры, валерианы
и гриффонии способствуют расслаблению, обеспечивают
здоровый сон, и помогают поддерживать нормальное
функционирование нервной системы и мозга. Мелатонин
сокращает время, необходимое для засыпания.

Reklāmas devējs: AS “Rīgas Farmaceitiskā fabrika”

Reklāmas devējs: AS “Rīgas Farmaceitiskā fabrika”

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

IMUNITĀTEI

ĀDAS KOPŠANAI

-20

%

Kapsulas N60

8.59€

Eļļa 60 ml

6.87€

-40%
12.49€

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

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
ĀDAS/ MATU KOPŠANAI

-30%

7.49€

no

10.99€

no

7.69€

Kamēlija
Ehinaceja, dabas produkts

Ehinacejas ekstrakts palīdz organisma dabīgās aizsargsistēmas funkcionēšanai.
Экстракт эхинацеи помогает функционированию
природной защитной системы организма.
Reklāmas devējs: SIA MedPro Nutraceuticals

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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NEO TONIQ OIL

Tonizējoša, izsmidzināma eļļa ķermenim ar vieglu lavandas
aromātu, lietojama ādas elasticitātes uzlabošanai, sausas
ādas gadījumā, ādas izskata uzlabošanai striju gadījumā un
to profilaksei.
Тонизирующее масло-спрей для тела с легким ароматом
лаванды. Используется для повышения эластичности
и увлажнения кожи, для профилактики и улучшения
внешнего вида кожи в случае появления растяжек.
Reklāmas devējs: A/S “Rīgas Farmaceitiskā fabrika”

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

Kamēlija krēmi ir Mēness laboratorijas farmaceitu radīts
meistardarbs visiem, kas rūpējas par savas ādas veselību. Tā
oriģinālā un rūpīgi glabātā receptūra garantē lielisku rezultātu.
Dabīgie Kamēlija matu kopšanas līdzekļi ir ražoti Latvijā, tie
nesatur sulfātus, parabēnus, alkoholu un SLS.
Крема Камелия созданны фармацевтами Лаборатории
Mēness, и это шедевр для всех, кто заботится о здоровье
своей кожи. Оригинальная и тщательно оберегаемая
рецептура этих кремов гарантирует прекрасный результат.
Натуральные средства для ухода за волосами Камелия
производятся в Латвии, они не содержат сульфатов,
парабенов, алкоголя или SLS.

menessaptieka

mobilā aplikācija

PRET SĀPĒM, IEKAISUMU/ LOCĪTAVĀM
PRET SĀPĒM
400 mg apvalkotās tabletes
N10 1.69 €, N100 8.39 €
no

PRET SĀPĒM

1

69

Apvalkotās tabletes Forte N12 2.59 €,
apvalkotās tabletes Forte express
N24 5.99 €

no

PRET SĀPĒM

2

59

329

JAUNUMS!

25 mg apvalkotās tabletes N10

Ibumetin® 400 mg

Nurofen Forte 400 mg,
Nurofen forte Express 400 mg

Dekenor

Lieto īslaicīgai sāpju ārstēšanai un kā pretdrudža līdzekli.
Var lietot arī hronisku stāvokļu ārstēšanai. Pieaugušajiem un
bērniem vecākiem par 15 g.v.: 1-3 tabl. (400-1200 mg), maks. 3
tabl. (1200 mg) dienā.

Mazina migrēnas tipa galvassāpes, zobu sāpes, menstruālās,
muskuļu sāpes, drudzi un iekaisumu. Lietošana: pieaugušajiem
un bēniem no 12 g.v. Precīzas devas skatīt zāļu lietošanas
instrukcijā.

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.

Целенаправленно снимает боль! Облегчает головные
боли и мигрени, зубные боли, менструальные и мышечные
боли, уменьшает воспаление и повышенную температуру.
Точную дозировку см. в инструкции по применению.

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:Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Reklāmas devējs: SIA “KRKA Latvija”

IBUPROFENUM

Используется для кратковременного лечения боли и как
жаропонижающее. Он также может быть использован
для лечения хронических состояний. Взрослым и детям
старше 15 лет: 1-3 табл., максимум 3 табл. в день.
Reklāmas devējs: Takeda Latvia

IBUPROFENUM

DEXKETOPROFENUM

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.

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
PRET SĀPĒM UN DRUDZI

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
MUTES GĻOTĀDAS IEKAISUMAM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
PRETSĀPJU LĪDZEKĻI

500 mg/65 mg putojošās
tabletes N16

Solpadeine PK

PARACETAMOLUM, COFFEINUM

4

79

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.

Gels lietošanai mutes dobumā 10 g

5

09

Olfen® 1% gels 50 g
(Diclofenacum natricum) 5.79 €,
Olfen® 23,2 mg/g gels 50 g
(Diclofenacum diethylaminum) 8.89 €,
Olfen® ārstnieciskais plāksteris N2
(Diclofenacum natricum) 6.99 €

no

579

Olfen®
Kamistad N

Solpadeine PK содержит два
активных вещества – парацетамол
и кофеин. Двойное действие
обоих ингредиентов позволяет
быстро уменьшить головную боль и мигрень. А также может
облегчить боль в спине, мышцах и суставах, зубную боль,
менструальную боль, невралгию, боль в горле и лихорадку,
боль при простуде или гриппе.
Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

Kamistad N ir vieglas iedarbības zāles, ko lieto vieglu
smaganu un mutes gļotādas iekaisumu gadījumos. Lietošana:
Pieaugušie un bērni, vecāki par 12 g.: uzziest apmēram ½ cm
gēla 3 reizes dienā. Gēlu uzklāj uz iekaisuma skartā apvidus
un maigi ierīvē to.

Lokālai un simptomātiskai sāpju un iekaisuma
mazināšanai sasitumu, saišu sastiepuma,
izmežģījuma vai traumu gadījumā. Lietošana:
Olfen® 140 mg ārstnieciskais
plāksteris: no 15 g.v. 2 x dienā. Olfen®
1% gelu un Olfen® 23,2 mg/g no 14 g.v.
Pilnu informāciju par zāļu lietošanu
skatiet lietošanas instrukcijā.

Лекарство легкого воздействия. Kamistad N используется
при легких случаях воспаления полости рта и слизистой
оболочки. Способ применения и дозы: взрослые и дети
старше 12 лет: наносить примерно ½ см геля 3 раза в день.

Для локального и симптоматического
уменьшения боли и воспаления при ушибах, растяжениях
связок или травмах. Применение: Olfen® 140 мг
лекарственный пластырь с 15 лет. Olfen® 1% гель и Olfen®
23,2 мг/г гель с 14 лет. Полную информацию о применении
лекарств см. в инструкции по применении.

Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

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.

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!
AKŪTU TRAUMU GADĪJUMOS

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
LOCĪTAVU UN MUSKUĻU SĀPĒM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

5
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Gels 40g

Ziede 30 g 6.49 €, 50 g 8.29 €
no

649

ELASTĪGĀS SAITES

no
no

110
-15%

1.29€

Reparil Gel N 1%/5%

AESCINUM, DIETHYLAMINUM SALICYLAS

Samazina sāpes, tūsku un iekaisumu vidējas pakāpes
sporta un sadzīves traumu gadījumos. Lieto pieaugušajiem
un pusaudžiem no 15 gadu vecuma 3 x dienā uz ādas
traumētajā apvidū.
Уменьшает боль, отек и воспаление при умеренных
спортивных и бытовых травмах. Применяют взрослым
и подросткам с 15 лет 3 раза в день на коже в области
травмы.
Reklāmas devējs: Meda Pharma SIA. Tālr.+37167616137. Reklāma sagatavota 2021. gada oktobrī.
Reklāmas ID: REP-2021-0081.

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.
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.
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.

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!

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

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.

menessaptieka

mobilā aplikācija
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DIABĒTA PACIENTIEM

Novembrī uzrādot
VESELĪBA+ DIABĒTS karti,
saņem papildus 5 adatas
insulīna injekcijām!
Pieejamas pēc izvēles 4 mm, 6 mm vai 8 mm adatas.
Adatu skaits ir ierobežots.
Sīkāku informāciju jautāt farmaceitam.

Insulīns var dot vairāk!

Līga Ārente, endokrinoloģijas nodaļas virsmāsa
Rīgas Austrumu slimnīcas stacionārā Gaiļezers

Šogad aprit 100 gadu kopš insulīna atklāšanas.
Šajā laikā fantastiskas pārmaiņas ir piedzīvojis
gan insulīns, gan tā ievadīšanas ierīces.
No aptuveni 15 ml brūngana šķidruma, ko
ieguva no liellopu aizkuņģa dziedzeriem
pirms 100 gadiem, līdz bioloģiski
sintezētiem insulīna analogiem, kuru
darbība ir maksimāli pietuvināta cilvēka
insulīna fizioloģijai.
Insulīna ievadi veic ar vienreiz
lietojamiem injektoriem, kas nodrošina
augstu devas precizitāti. Insulīna
injektora adata arī ir īsts tehnoloģiju
brīnums. Atšķirībā no pirmajām zemādas
injekciju adatām, kas bija 2,5 cm garas
un bija jāvāra pēc katras injekcijas,
modernās injektoru adatas ir četrus,
sešus vai astoņus milimetrus garas.
Adata no ārpuses ir pārklāta ar plānu
silikona slāni un tās gals ir noslīpēts
trijās plaknēs. Adata ir tik tieva un asa,
ka dažreiz dūrienu pat nevar sajust,
tomēr katrs dūriens deformē adatas
galu, lai gan izmaiņas var redzēt tikai
elektronu mikroskopā.

ADATU ATKĀRTOTA LIETOŠANA
Insulīns var dot vairāk, ja injekciju veic
pareizi – katru injekciju ar jaunu adatu,
un pēc injekcijas adatu noņem un izmet
speciālā konteinerā.
Aptiekā var saņemt vienu injektora
adatu uz vienu injektoru, kas nozīmē,
ka tā visticamāk tiks lietota atkārtoti
10–30 reizes. Uzskata, ka atkārtota adatu
lietošana ir viens no lipohipertrofiju
veidošanās iemesliem, jo bojāta adata
rada plašāku audu traumu dūriena vietā.
Lipohipertrofijas ir audu sabiezējumi
injekciju vietā. Tie izpaužas kā pacēlumi,
kas ir ne tikai kosmētisks defekts, bet arī
ievērojami izmaina insulīna darbību un
pasliktina diabēta kontroli.
Vadošais
injekcijām
paredzētā
aprīkojuma ražotājs insulīna adatu
lietošanas
vadlīnijās
norāda
uz
vairākiem atkārtotas adatu lietošanas
riska faktoriem:

JAUNA ADATA

ADATA, KAS LIETOTA ATKĀRTOTI 6 REIZES

8
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1. Sāpīgums, jo adatas gals ir deformēts.
2. Iespējama adatas bloķēšanās ar
garas darbības insulīna suspensijas
atliekām adatā.
3. Mikrotraumas, kas rodas deformētajai
adatai sadragājot audus.
4. Atliektā adatas gala iespējama
ielūšana ādā (vairāki pētījumi rāda, ka
tas notiek, ja adatu lieto vairāk nekā
7 reizes).
JAUNAS ADATAS – VĒRTĪGS
IEGULDĪJUMS
Cukura diabēta pacientam katru gadu
ir jāveic vidēji 1500 insulīna injekciju,
tāpēc ir svarīgi pret savu ķermeni
izturēties saudzīgi.
Lai injekciju veiktu pareizi, aptiekā
ir jāpērk papildu injektoru adatas.
Informējot
savu
farmaceitu
par
vēlmi iegādāties adatas, tiks pasūtīts
nepieciešamais
adatu
daudzums.
Biežāka adatu maiņa ir investīcija
nākotnē, jo tā tiek nodrošināta labāka
un precīzāka insulīna dozēšana un
darbība, līdz ar to arī diabēta kontrole,
kas pasargā no vēlīno diabēta
komplikāciju attīstības, ļauj izvairīties
no sāpēm un ciešanām, ka arī ekonomē
gan personīgos, gan visas veselības
aprūpes sistēmas līdzekļus nākotnē.
Tiesa, adatas var izmaksāt diezgan dārgi.
Kā labāk un efektīvāk veikt šo ieguldījumu
var uzzināt sarunā ar diabēta apmācības
māsu. Nosūtījumu uz tuvāko diabēta
apmācības kabinetu izsniegs ģimenes
ārsts vai endokrinologs.
menessaptieka

mobilā aplikācija

DIABĒTA PACIENTIEM
TESTSTRĒMELES GLIKOZES NOTEIKŠANAI ASINĪS

Тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови

-20

%

Atlaide neattiecas uz medicīnas ierīcēm, kas tiek iegādātas ar valsts kompensācijas receptēm.
B GRUPAS VITAMĪNI AUGSTĀS DEVĀS

DIABĒTA PACIENTIEM

3

99

Apvalkotās tabletes N20

Tabletes N30

1+1

4.49€

Neurorubine™ Forte Lactab™

THIAMINI NITRAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM, CYANOCOBALAMINUM

Diabetiker Vitamine

Satur lielās devās B grupas vitamīnus, ko lieto kā palīglīdzekli akūtu vai hronisku neirītu
un polineirītu, neiralģijas un toksisku nervu sistēmas bojājumu (alkoholisma, diabētiskas
polineiropātijas) gadījumā. Ieteicamā deva 1-2 tab. dienā

Biotīns palīdz nodrošināt normālu makroelementu vielmaiņu. Hroms palīdz nodrošināt normālu
makroelementu vielmaiņu un saglabāt normālu glikozes līmeni asinīs. Cinks palīdz nodrošināt
normālu ogļhidrātu un makroelementu vielmaiņu. Vitamīni C, A, B12 un cinks veicina normālu
imūnsistēmas darbību. Lietot pa 1 tabletei dienā!

Содержит высокие дозы витаминов группы B, которые используются в качестве
вспомогательного средства при остром или хроническом неврите и полиневрите,
невралгии и токсических расстройствах нервной системы (алкоголизм, диабетическая
полинейропатия). Рекомендуемая доза - 1-2 таб. в день.

Биотин способствует нормальному обмену макроэлементов. Хром способствует
нормальному обмену макроэлементов и помогает поддерживать в норме уровень глюкозы
в крови. Витамины C, A, B12 и цинк способствуют нормальному функционированию
иммунной системы. Принимать по 1 таблетке в день!

Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā: MULTI-LV-00018

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

Reklāmas devējs: Worwag Pharma. DV/02/MA/2018

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

CUKURA LĪMEŅA KONTROLEI
Individuāli tējas maisiņi 2,5 g N24 , DĀVANĀ N10

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

12

Sastāvā esošā gimnēma: Palīdz uzturēt normālu cukura līmeni asinīs un ogļhidrātu vielmaiņas
līdzsvaru. Mazina vēlmi pēc saldumiem. Lietot 2-3 reizes dienā.
В составе гимнема: помогает уменьшить апетит и желание употреблять сладости,
помогает поддержать нормальный уровень сахара в крови. Употреблять 2-3 раза в день.
Reklāmas devējs: SIA VitaCare International

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

līdz

no

GlucosCare

www.e-menessaptieka.lv

-35%

89

3.02€

no

2.27€

Canderel®

CANDEREL saldinātāji. Garšīga alternatīva cukuram bez kalorijām. Nav kaitīgs zobiem, bez
pēcgaršas. Piemērots diabēta pacientiem un cilvēkiem, kuri rūpējas par savu svaru. Pieejami
tablešu un pulvera veidā.
Tакой же сладкий, как и сахар, но без калорий. Без послевкусия, не вреден для зубов.
Подходит для пациентов с диабетом и всем, кто следит за своим весом.
Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

meness_aptieka
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DIABĒTA PACIENTIEM

Veselība+ DIABĒTS

Veselība+ privilēģiju karti bez maksas var saņemt Mēness Aptiekā
Aktivizējot karti 2021. gada novembrī, saņem 100 punktus* nākošajam pirkumam
+ IZDEVĪGUMS
– Pastāvīga atlaide līdz 20% diabēta terapijā biežāk lietotajiem līdzekļiem un precēm. Atlaide neattiecas uz zālēm.
– Akcijas preces, atbilstoši mēneša piedāvājumam Mēness Aptiekās.
– Īpašā cena 4.90€ (parasti 8.90 €) D vitamīna pietiekamības noteikšanai organismā + asins noņemšanai, materiāla apstrādei
Centrālajā Laboratorijā.
+ PROFESIONĀLA FARMACEITA KONSULTĀCIJA
– par glikometru lietošanu,
– par papildus līdzekļu diabēta terapijā izvēli,
– par dažādu medikamentu savietojamību un
pareizu lietošanu.

+ PIERAKSTS
– Iespēja saņemt Mēness Aptiekas farmaceitiem
pieejamo informāciju par brīvām pieraksta vietām uz
valsts
apmaksātiem
vai
maksas
medicīnas
pakalpojumiem Veselības centru apvienībā.

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

Cukura diabēts un tava sirds

Dati liecina, ka otrā tipa cukura diabēts ir saistīts ar divas līdz četras reizes augstāku
sirds un asinsvadu slimību risku. “Tādēļ tik svarīgi ir efektīvi ārstēt pamatslimību un savā
ikdienā, cik vien iespējams, samazināt cukura diabēta un sirds un asinsvadu slimību
riskus,” atgādina farmaceits Vadims Brižaņs.
un sirds un asinsvadu slimību riska faktoru
PAR SLIMĪBU
Cukura diabēts ir hroniska vielmaiņas ir ietekmējami – tātad tos ir iespējams
slimība, kam raksturīgs paaugstināts cukura samazināt vai arī no tiem var atbrīvoties
(glikozes) līmenis asinīs un ar to saistītie pavisam.
veselības traucējumi. Normāls glikozes
līmenis asinīs ir no 3,5 līdz 5,5 mmol/l. SMĒĶĒT AIZLIEGTS!
Diabēta gadījumā glikozes līmenis asinīs ir Pārtraucot smēķēšanu, gada laikā sirds un
ievērojami paaugstināts. Glikoze ir organisma asinsvadu slimību un insulta risks samazinās
enerģijas avots – šūnas to izmanto enerģijas divas reizes. Risks turpina samazināties,
iegūšanai. Lai šūnas iegūtu enerģiju, glikozei ilgākā laika periodā sasniedzot tik zemu sirds
no asinīm jānokļūst šūnā. Šim procesam un asinsvadu slimību un insulta riska līmeni
nepieciešams insulīns. Insulīns ir hormons, kā cilvēkiem, kuri nekad nav smēķējuši.
kuru ražo aizkuņģa dziedzera β (beta) šūnas. SEKOT CUKURA LĪMENIM ASINĪS!
Lai mazinātu sirds un asinsvadu slimību
Bez insulīna glikoze paliek asinīs.
risku, glikētā hemoglobīna (HbA1c) līmenim
cilvēkiem ar cukura diabētu ir jābūt <7,0%.
KĀDI IR RISKI?
Pētījumu dati liecina, ka cilvēkiem ar cukura Gadījumā, ja cilvēkam 2.TCD konstatēts
diabētu ir aptuveni sešas līdz astoņas reizes nesen un nav sirds un asinsvadu slimību,
lielāks sirds mazspējas attīstības risks ārsts var noteikt stingrāku HbA1c mērķi:
nekā vidēji populācijā. Biežākie iemesli ≤6,5%. “Mūsdienās glikēmijas kontrolei ir
sirds mazspējas attīstībai cukura diabēta pieejami dažādi medikamenti, piemērotāko
pacientiem ir koronāra sirds slimība, īpaši medikamentu izvēle katram pacientam ir
pārciests miokarda infarkts, un diabētiska ārsta ziņā,” atgādina “Mēness aptiekas”
kardiomiopātija, kas attīstās apmēram 12% farmaceits Vadims Brižaņs.
cilvēku ar cukura diabētu. Ilgstoši neārstēts
otrā tipa cukura diabēts var veicināt arī redzes KONTROLĒT HOLESTERĪNA LĪMENI!
problēmas, neiroloģiskas saslimšanas, nieru Cilvēkiem ar cukura diabētu un ļoti augstu
mazspēju. Diabēta komplikācijas trīs līdz sirds un asinsvadu slimību risku zema
piecas reizes palielina vispārējo saslimstību, blīvuma lipoproteīnu holesterīna (ZBLH)
rada pieaugošu darba spēju zudumu un jeb “sliktā holesterīna” līmenim ir jābūt
<1,8 mmol/l vai arī tas ir jāsamazina par
pazemina dzīves kvalitāti.
50% no sākotnējā ZBLH līmeņa, ja tas ir 1,8
– 3,5 mmol/l. Cilvēkiem ar cukura diabētu un
KO DARĪT?
Pirmkārt, ir svarīgi atpazīt sirds un asinsvadu augstu sirds un asinsvadu slimību risku ZBLH
slimību un cukura diabēta riska faktorus un, mērķis ir <2,6 mmol/l vai tā samazināšana par
ja nepieciešams, veikt dzīvesveida izmaiņas 50%, ja sākotnējais ZBLH ir 2,6 – 5,1 mmol/l.
un lietot atbilstošus medikamentus. Ārsti Sirds un asinsvadu slimību riska pakāpi
atgādina, ka lielākā daļa cukura diabēta katram cilvēkam ārsts nosaka individuāli.
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www.e-menessaptieka.lv
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ZINĀT SAVU ASINSSPIEDIENU!
Vesela cilvēka asinsspiedienam ir jābūt
<120/80 mm/Hg. Lai mazinātu sirds
un asinsvadu slimību risku cilvēkiem
ar cukura diabētu, asinsspiedienam ir
jābūt <140/85 mm/Hg. Asinsspiediena
samazināšanai var būt nepieciešami
medikamenti vai kombinēta antihipertensīva
terapija, ko nosaka ārsts.
OBLIGĀTAS FIZISKAS AKTIVITĀTES!
Enerģiskas pastaigas un fiziski vingrinājumi
nozīmīgi samazina ne tikai svaru, bet arī
sirds un asinsvadu slimību attīstības risku. Ir
svarīgi aktīvi kustēties, ātri iet vai skriet lēnā
tempā vismaz 30 minūtes dienā!
Par veselīgu svaru!
Liekais svars un aptaukošanās ir nozīmīgs
sirds un asinsvadu slimību, kā arī cukura
diabēta riska faktors. Aprēķināt ķermeņa
masas indeksu var, izmantojot formulu: ĶMI
= svars (kg) / augums (m)2. Ja indekss ir 18,5
– 24,99, cilvēkam ir normāla ķermeņa masa.
Uzturā vairāk jālieto dārzeņus, augļus, treknas
jūras zivis, pilngraudu produktus, liesu
gaļu, piena produktus ar pazeminātu tauku
saturu. Jāizvairās no treknas gaļas, pilnpiena
un trekniem piena produktiem, kūkām,
smalkmaizītēm un produktiem ar palielinātu
cukura daudzumu, kā arī jāsamazina sāls
patēriņš.
ESIET MODRI!
Tā kā 2 . tipa cukura diabēta gadījumā nav
absolūta insulīna deficīta, cilvēkam ilgu
laiku var nebūt sūdzību. Lai laikus pamanītu
izmaiņas organismā, vismaz reizi gadā ir
jānodod asinsanalīzes. Regulāri ir jāmēra
asinsspiediens, jāveic slodzes tests un
ehokardiogrāfija – cik bieži – to noteiks ārsts.
Katram pašam ir jābūt apzinīgam par savu
veselību!
Avots: www.parsirdi.lv
menessaptieka
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DIABĒTA PACIENTIEM
NEIROPĀTISKĀM SLIMĪBĀM

ACĪM

5

39

90 mg/40 mg/0,25 mg kapsulas N20

Milgamma N

-20%

Kapsulas N30

9.99€

Milgamma N kapsulas
satur B1 (benfotiamīnu),
B6 un B12 vitamīnu
kompleksu, kuru
lieto neiropātisku
slimību ārstēšanai, kā
piemēram: diabētiskās
polineiropātijas; nervu
iekaisumi un sāpes (piemēram, muguras sāpes); tirpšana un
jušanas traucējumi kājās un rokās. Lieto pa 1 kapsulai 3-4
reizes dienā, vieglākos gadījumos pa 1-2 kapsulām dienā.
Kапсулы Milgamma N содержат комплекс витаминов В1
(Бенфотиамин), B6 и витамин B12, который применяют
для лечения невропатических заболеваний, например:
диабетической полинейропатии; воспаления нервов и
болях (например, болей в спине); онемения и нарушения
чувствительности в ногах и руках. Применение: по 1
капсуле 3-4 раза в день, в более легких случаях 1-2
капсулы в день.
Reklāmas devējs: Wörwag Pharma GmbH&Co.KGMIL/01/MA/2018

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!
ACĪM
Tabletes N30

-20

%

13.42€

VISIONEX с лютеином это комплекс витаминов, минералов
и активных растительных веществ, с экстрактом клюквы,
который содержит 25% антоцианов, и каротиноидами.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.e-menessaptieka.lv

Kapsulas N30

7.99€

15.69€

10.20€

Ocuval Strong

Особая формула Премиум с лютеином, α-липоевой
кислотой, рутином, цинком и селеном обеспечит
необходимыми веществами для нормального зрения.
Положительно влияет на раздраженные и усталые глаза.

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.

Reklāmas devējs: SIA DM Premium

Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ACĪM

REDZEI

Premium īpašā formula ar luteīnu, alfa lipoiskābi, rutīnu, cinku,
selēnu nodrošinās ar nepieciešamām vielām normālai redzei.
Pozitīvi ietekmēs arī sasprindzinātas un nogurušas acis.

Vienas devas flakoni 20 x 0,5 ml,
pudelīte 10 ml
no
no
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71

-25%

Kapsulas N60

19.49€

Bepanthen Eye глазные капли уменьшает раздражение
и обеспечивает длительное увлажнение. Не содержит
консервантов. Также подходит для людей, которые носят
контактные линзы. Применение: по 1 капле в каждый глаз
3-5 раз в день.
Medicīnas ierīce
Reklāmas devējs:SIA Bayer. CH-20211013-116

meness_aptieka

14.62€

SuperOptic

Bepanthen Eye acu pilieni mazina kairinājuma sajūtu un
nodrošina ilgstošu mitrināšanu. Nesatur konservantus.
Piemēroti arī cilvēkiem, kas lieto kontaktlēcas. Lietošana: pa 1
pilienam katrā acī 3-5 reizes dienā.

www.menessaptieka.lv

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.

13.01€

Bepanthen® Eye acu pilieni

VISIONEX ar luteīnu ir vitamīnu, minerālvielu un augu aktīvo
vielu komplekss, ar dzērveņu ekstraktu, kas satur 25% antociānu, un karotinoīdiem.

-35%

JAUNUMS!

Premium

10.74€

VISIONEX ar luteīnu

REDZEI

SuperOptic saglabā un aizsargā redzes asumu! 10mg dabīga
luteīna - diennakts deva, vitamīni un minerālvielas, labvēlīgi
ietekmē redzes asumu un kvalitāti. 1 kapsula dienā, iepakojums diviem mēnešiem!
SuperOptic N60 сохраняет и защищает остроту зрения!
10мг натурального лутеина - дневная норма, витамины
и минералы, позитивно влияют на остроту и качество
зрения. 1 капсула в день, упаковка на два месяца!
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

menessaptieka

mobilā aplikācija
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VĪRIEŠU LABSAJŪTAI
ILGSTOŠAI* ENERĢIJAI UN IMUNITĀTEI

-25

%

Kapsulas N30

16.49€

OPTIMĀLAM D VITAMĪNA LĪMENIM

-25

%

Tabletes N96

12.37€

no

16.59€

no

VITAMĪNI VĪRIEŠIEM
Kapsulas N60

12.44€

-25%
17.99€

13.49€

VitirON™ Man MultiLong

*Ilgstošās darbības kapsulas tehnoloģija – 5 stundu laikā
pakāpeniski izdala vitamīnus, uzturot enerģijas līmeni
ilgāk. Niacīns, B12, C palīdz nodrošināt normālu enerģijas
ieguves vielmaiņu. Vitamīni C, D, B12, selēns veicina normālu
imūnsistēmas darbību.

Ultra Vit.D Optimum Level 1000 IU,
Ultra Vit.D Extra Strength 2000 IU

MAN POWER

Витамин D3 способствует нормальному
функционированию иммунной системы, поддерживает
общее состояние здоровья и благополучие организма.
Для 3-х месячного курса. Подходит для вегетарианцев.

Специализированный комплекс витаминов и минералов
для мужчин с экстрактом сибирского женьшеня.
Использование: для взрослых, 1 или 2 капсулы в день
после еды.

Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics ﬁliāle Latvijā. VTR-LV-00095

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.

VĪRIEŠA VITALITĀTEI

IMUNITĀTEI UN SIRDIJ

PROSTATAI UN POTENCEI

*Tехнология капсул длительного действия - постепенно
высвобождает витамины в течение 5 часов, сохраняя
уровень энергии дольше. Ниацин, B12, C помогают
обеспечить нормальный энергетический обмен.
Витамины C, D, B12, селен способствуют нормальному
функционированию иммунной системы.

Tabletes N30, N60

-30

%

līdz

no

20.35€

no

D3 vitamīns veicina normālu imunsistēmas darbību, svarīgs
organisma vispārējās veselības un labsajūtas nodrošināšanai.
Iepakojums 3 mēnešu kursam. Piemērots veģetāriešiem.

JAUNUMS!
Kapsulas N60

14.90€

-25

%

19.49€

Premium klases specializētie vitamīni un minerālvielas
vīriešiem, kas speciāli pielāgoti vīrieša organisma īpašajām
vajadzībām.

Kapsulas N60

14.62€

-20%
20.99€

16.79€

RED3

NATEO D PLUS

Wellman

Specializēts vitamīnu un minerālvielu komplekss vīriešiem ar
Sibīrijas žeņšeņa ekstraktu. Lietošana: pieaugušajiem 1 vai 2
kapsulas dienā pēc ēšanas, uzdzerot šķidrumu.

Dabiskas izcelsmes D3 vitamīns holekalciferols un augstas
koncentrācijas Omega-3 taukskābes vienā kapsulā
imunitātei, sirds veselībai un kaulu un zobu veselībai.
Pieaugušajiem un bērniem no 11 g.v.

Trīs unikālas klīniski apstiprinātas vielas. Āfrikas pigeja
veicina normālu priekšdziedzera darbību. Maka un Sibīrijas
žeņšeņs veicina normālu fizisko, garīgo, seksuālo veselību.
Ražots Šveicē.

Специализированные витамины и минералы премиумкласса, специально приспособленныe к конкретным
потребностям мужского организма.

Витамин D3 холекальциферол натурального
происхождения и жирные кислоты Омега-3 для здоровья
сердца, укрепления иммунитета, здоровья зубов и костной
системы в одной капсуле.

Тройное действие в одной капсуле. Африканская слива
помогает поддерживать состояние предстательной
железы. Мак и сибирский женьшень помогают
поддерживать нормальное физическое, психическое и
сексуальное состояние. Изготовлено в Швейцарии.

Reklāmas devējs: SIA “Taula Rīga”

Reklāmas devējs: SIA SAGITUS

Reklāmas devējs: Cemio Switzerland s.r.o.

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.

HIGIĒNAS PRECES

ATMIŅAI UN GARĪGAJĀM SPĒJĀM

PROSTATAS ĀRSTĒŠANAI

Ieliktņi un biksītes

-25

%

līdz

no

8.78€

no

Tabletes N60

7.02€

-30

%

21.55€

320 mg mīkstās kapsulas N60

15.09€

2679

Prostamol UNO

SERENOAE REPENTIS FRUCTUS EXTRACTUM SPISSUM

Clear Brain™

TENA Men

Uroloģiskie ieliktņi un uzsūcošās biksītes – izcils risinājums
pēkšņu urīna noplūžu situācijās vīriešiem. Ātri uzsūc šķidrumu, neitralizē nepatīkamo aromātu un izcili pieguļ ķermeņa
aprisēm.
Урологические прокладки и впитывающие трусы–
отличное решение для мужчин, столкнувшихся с
недержанием мочи. Быстро впитывают жидкость,
нейтрализуют неприятный запах, идеально прилегают к
телу.
Reklāmas devējs: SIA Essity Latvia
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www.e-menessaptieka.lv

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

Urinēšanas traucējumu ārstēšanai pieaugušiem vīriešiem ar
labdabīgu prostatas palielināšanos 1. un 2. stadijā. Ieteicamā
deva ir 1 kapsula dienā.
Для лечения нарушений мочеиспускания взрослым
мужчинам при доброкачественном увеличении
предстательной железы 1 и 2 стадии. Рекомендуемая доза
- 1 капсула в день.
Reklāmas devējs: SIA „Berlin-Chemie/Menarini Baltic”, Bauskas iela 58a-605, Rīgā, LV -1004.
Tālr. 67103210. LV-PRO-01-2021-V1-print / 07/2021

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

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

SIRDIJ

-30

%

no

12.39€

no

-20%

Kapsulas N30

8.67€

no

12.19€

no

VĪRIEŠU SEKSUĀLAJAI LABSAJŪTAI

-20%

JAUNUMS!
Tabletes N30

9.75€

17.99€

14.39€

LIBIMASCULINE®

Uzturvielu komplekss, kas
īpaši radīts vīriešu auglības
un reproduktīvo spēju
atbalstam. Paaugstina enerģijas
līmeni, seksuālo vēlmi,
erektīlo funkciju, uzlabojot
dzimumorgānu apasiņošanu.

Magvit Plus, Magvit B complex

WALMARK koenzīmi Q10

Magvit – источник магния и витаминов группы В.
Magvit Plus - cпециальная формула Depo обеспечивает
равномерное выделение витаминов в течение нескольких
часов. Magvit B complex - пригоден для применения при
физических нагрузках.

Coenzyme Q10 MAX100 mg N30, Coenzyme Q10 FORTE 60 mg
N30: высококачественный натуральный кофермент Q10.
Рекомендуется при приеме статинов. Низкий уровень
кофермента Q10 в организме может быть вызван
употреблением статинов.

Комплекс питательных
веществ, специально
разработанный для
поддержки мужской
репродуктивной способности.
Повышает уровень энергии,
либидо, эректильную
функцию, улучшая
кровоснабжение половых
органов.

Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

Reklāmas devējs: SIA Medochemie Latvia

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.

ACĪM UN REDZEI

ĀDAS KOPŠANAI

NORMĀLAM HOLESTERĪNAM

Magvit – magnija un B vitamīnu avots. Magvit Plus - īpašā
Depo formula nodrošina vienmērīgu vitamīnu izdalīšanos
vairāku stundu garumā. Magvit B complex - īpaši piemērots
lietošanai fiziskas slodzes laikā.

Coenzyme Q10 MAX100 mg N30, Coenzyme Q10 FORTE 60
mg N30: augstas kvalitātes dabīgs koenzīms Q10. Ieteicams
statīnu lietošanas laikā. Zemu koenzīma Q10 līmeni
organismā var izraisīt statīnu lietošana.

-25

%

Kapsulas N60

23.45€

-20

%

17.59€

no

15.79€

no

Kapsulas N90

12.63€

-50%
34.99€

17.50€

Aterolip®

Blue Berry™ Omega 3

VICHY Homme ādas kopšanas
produkti vīriešiem

Blue Berry™ Omega-3 kapsulas satur Omega 3 taukskābes,
vitamīnu A, cinku, melleņu, žibulīšu un samteņu ekstraktus.
Vitamīns A un cinks palīdz uzturēt normālu redzi.

Vichy Homme līnija piedāvā dažādus ādas kopšanas un
higiēnas produktus vīriešiem: Hydra Cool + mitrinošs sejas
krēms ikdienai, balzāmu pēc skūšanās, skūšanās putas, kuras
ir maigas un nekairina ādu, dezodoranti. Visi produkti ir
piemēroti jutīgai ādai.

Капсулы Blue Berry™ Omega-3 содержат омега-3 жирные
кислоты, витамин А, цинк, чернику, экстракты очанки и
бархатцев. Витамин А и цинк помогают поддерживать
нормальное зрение.
Reklāmas devējs: UAB New Nordic

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

VICHY HOMME. Устраняет раздражение и успокаивает
кожу. Чувствительная кожа становится мягкой и обретает
ощущение комфорта.
Reklāmas devējs: Vichy

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Tālr. 8555
DARBA DIENĀS 9 - 18

Gada farmaceits 2021
Vadims Brižaņs / F-1807
Mēness aptieka 124, t/c Origo,
Stacijas laukums 4, Rīga

RECEPŠU ZĀĻU PIEGĀDE UZ MĀJĀM
UN FARMACEITA KONSULTĀCIJA
PAR ZĀĻU LIETOŠANU

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

WhatsApp: +371 27050849

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

e-pasts: online.farmaceits@menessaptieka.lv
meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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ĢIMENES LABSAJŪTAI
VITAMĪNI GRŪTNIECĒM
Apvalkotās tabletes N30

elevit® Pronatal

TAUKU VIELMAIŅAI

10

99

Tabletes N120,
košļājamās pastilas N60

no

12 vitamīni, 3 minerālvielas
un 4 mikroelementi mazuļa
plānošanas un gaidību laikam.
Elevit Pronatal – ar vitamīnu
vai minerālvielu līdzsvara
traucējumiem vai trūkumu diētā
saistītu traucējumu profilaksei vai
novēršanai mazuļa plānošanas
un grūtniecības laikā. Lietošana:
1 tablete dienā.

18.99€

no

Apple Cider sastāvā esošais holīns palīdz uzturēt normālu
aknu darbību un normālu tauku vielmaiņu. Artišoks veicina
toksīnu izvadīšanu, gremošanas sulu plūsmu un komfortu
zarnu traktā.
Apple Cider содержат xолин это помогает поддерживать
нормальную функцию печени и нормальный жировой
обмен. Артишок способствует выведению токсинов и
комфорту в кишечном тракте.

Reklāmas devējs: SIA Bayer, LMR-CH-20210903-34

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!
MENOPAUZE

Tabletes N60

12.34€

Apple Cider™ 600, Apple Cider™
GUMMIES

Elevit Pronatal - для
профилактики или устранения
нарушений связанных с
недостатком или дисбалансом
витаминов и минеральных веществ во время
планирования малыша и беременности. Использование:
по 1 таблетки в день.

-20%
16.59€

13.27€

Glucosamine
+ Chondroitin MAX ar kolagēnu

C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai skrimšļu darbībai. D vitamīns, mangāns
un cinks palīdz uzturēt kaulu veselību.
Витамин C способствует нормальному формированию
коллагена, который необходим для нормальной
работы хрящей. D витамин, марганец и цинк помогают
поддерживать здоровье костей.

Reklāmas devējs: UAB “New Nordic”

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

OPTIMĀLAM DZELZS LĪMENIM

SEJAS ĀDAS SKAISTUMAM

14

19

Tabletes N30

-35

%

līdz

LOCĪTAVĀM

Putojošās tabletes N30

-30

%

22.99€

Tabletes N60, kapsulas N90

16.09€

-20%

no

20.99€

no

16.79€

Climofemin 6.5 mg

CIMICIFUGAE RHIZOMAE EXTRACTUM SICCUM

Klimaktērisko simptomu simptomātiskai ārstēšanai sievietēm
pēc menopauzes: karstuma viļņi, svīšana, miega traucējumi,
nervozitāte un garastāvokļa svārstības. Precīzas lietošanas
devas skatīt lietošanas instrukcijā.

TecnoFER

TecnoFER sastāvā ir dzelzs bisglicināta helāts, kas palīdz nodrošināt un uzturēt optimālu dzelzs līmeni organismā, ja tas
netiek uzņemts ar uzturu un paaugstinātas nepieciešamības
gadījumā. Lietošana: 1 putojošā tablete dienā.

Для симптоматического лечения климактерических
симптомов у женщин после менопаузы: приливов жара,
потоотделения, нарушений сна, нервозности и колебаний
настроения. Точную дозировку см. в инструкции по
применению.

TecnoFER содержит xелат железа бисглицинат, который
помогает обеспечивать и поддерживать оптимальный
уровень железа в организме, если он не поступает
в организм и в случае повышенной потребности.
Применение: 1 шипучая таблетка в день.

Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Jamieson

Jamieson Collagen sastāvā ir Verisol hidrolizēts kolagēns, kas
samazina grumbas un sīkas krunciņas. Jamieson Wild Salmon
& Fish Oils 1000 mg - zivju eļļa iegūta no savvaļas zivīm,
molekulāri attīrīta.
Jamieson Collagen состоит из гидролизированного
колагена, который уменьшает морщинки и обеспечивает
эластичность кожи лица. Jamieson Wild Salmon - рыбий
жир, добытый из диких рыб, молекулярно очищен.

Reklāmas devējs: SIA LIVORNO PHARMA

Reklāmas devējs: SIA Recesus

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

WALMARK PRODUKTI
IMUNITĀTEI VISAI ĢIMENEI
JAUNUMS!

ĪDZZ
LLĪD

-3305%%
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU
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www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija

GREMOŠANAS SISTĒMAI
PRET VĒDERA UZPŪŠANOS
Mīkstas kapsulas N10, N60;
iekšķīgi lietojami pilieni ar
aveņu garšu 30 ml

no
no

2-15%
09

NOVĒRŠ DEDZINĀŠANAS SAJŪTU

-35

%

Košļājamas tabletes N12

2.46€

Simetigast Forte 240 mg,
Simetigast Forte Baby
240 mg SIMETHICONE, 135 mg SIMETIKONA

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.

2.97€

4.57€

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.

Medicīnas ierīce

Medicīnas ierīce

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

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

GREMOŠANAS SISTĒMAI

AIZCIETĒJUMA NOVĒRŠANAI

-20

%

6.59€

5.27€

Duphalac Fruit 667 mg/ml šķīdums
iekšķīgai lietošanai 500 ml 9.49 €,
Duphalac šķīdums iekšķīgai lietošanai
500 ml 9.49 €, 1000 ml 14.59 €

no

9

49

Сухой экстракт листьев сенны. Применение: по 1 таблетке
перед сном с 12 лет.
Reklāmas devējs: SIA Aptiekas produkcija

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PROBIOTISKĀS BAKTĒRIJAS
Kapsulas N14

-15

%

13.09€

11.13€

Для улучшения
пищеварения у
детей и взрослых с
внешнесекреторной
недостаточностью
поджелудочной железы. Дозы подбираются
индивидуально, в зависимости от тяжести расстройства
желудка и состава пищи. Точную дозировку см. в
инструкции по применению.
Reklāmas devējs: Mylan Healthcare SIA. Tālr.: 67605580. ID: MYL-LV-21-136

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!
NOVĒRŠ UN ĀRSTĒ CAUREJU
250 mg cietās kapsulas N20 9.59€,
250 mg cietās kapsulas N30 11.99€
no

959

SACCHAROMYCES BOULARDII

Предотвращает запоры,
регулирует стул. Hормализует
микрофлору кишечника. C
нейтральным вкусом или
со вкусом сливы. Подходит
для всех возрастных групп.
Точные дозировки смотреть в
инструкции лекарства.

Для лечения вирусной и бактериальной диареи у
взрослых и детей. Для профилактики и лечения диареи,
вызванной применением антибиотиков. Можно применять
одновременно с антибиотиками.
Reklāmas devējs: BIOCODEX SIA. ID Nr. 92104091. Reklāma sagatavota – 10/2021. Enterol zāļu
apraksti – 02/2021

Reklāmas devējs: Mylan Healthcare SIA. Tālr.: 67605580. ID: MYL-LV-21-14.

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

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!
AKNĀM

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!
KUŅĢA ZARNU TRAKTAM

300 mg kapsulas N100 17.99 €,
600 mg kapsulas N30 12.59 €

Essentiale® forte N
PHOSPHOLIPIDA EX SOIA

no

12

59

Pulveris N20

-20%
21.60€

17.28€

Simptomu mazināšanai, kas saistīti
ar toksisku vai uztura izraisītu aknu
bojājumu un hepatītu (piem., ēstgribas
zudums, spiediena sajūta epigastrija
labajā pusē). 600 mg kapsulu lietošana:
pieaugušajiem un bērniem no 12 g.v.
pa 1 kapsulai 3 reizes dienā. 300 mg
kapsulu lietošana: pieaugušajiem
un bērniem no 12 g.v. pa 2 kapsulām
3 reizes dienā.

Probio pluss

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.e-menessaptieka.lv

Kreon 10 000 V

Vīrusu un baktēriju
izraisītas caurejas
ārstēšanai pieaugušajiem
un bērniem. Antibiotiku
izraisītas caurejas
profilaksei un ārstēšanai.
Var lietot vienlaicīgi ar
antibiotikām. Devas:
pieaugušie: 1 vai 2
kapsulas 2 reizes dienā,
bērni: 1 kapsula 2 vai
3 reizes dienā.

Novērš aizcietējumu. Regulē
vēdera izeju. Normalizē zarnu
mikrofloru. Ar neitrālu vai plūmju
garšu. Piemērots visām vecuma
grupām. Precīzas lietošanas
devas skatīt zāļu lietošanas
instrukcijā.

Sennas lapu sausais ekstrakts. Lietošana: pa 1 tabletei pirms
gulētiešanas no 12 gadu vecuma.

no

PANCREATIS PULVIS

Enterol

Duphalac
LACTULOSUM

Senna-Lax

479

Zarnās šķīstošās kapsulas
N20 4.79 €, N50 9.39 €

Gremošanas veicināšanai bērniem
un pieaugušajiem aizkuņģa dziedzera
eksokrīnās mazspējas gadījumā.
Devas pielāgo individuāli, atkarībā no
gremošanas traucējumu smaguma
pakāpes un ēdiena sastāva.
Precīzas lietošanas devas
skatīt lietošanas instrukcijā.

Животикам от газиков! Облегчает малышам и взрослым
вздутие живота, колики, чувство перенаполнения.
Малышам только 3 капли 6 x день. Взрослым одна капсула
два раза в день.

Tabletes N120

GREMOŠANAS VEICINĀŠANAI

Для уменьшения жалоб на токсическое
или диетическое поражение печени
и гепатит, таких как потеря аппетита,
чувство давления в правой границе.
600 мг капсулы применение: взрослые и дети от 12 лет по 1
капсуле 3 раза в день. 300 мг капсулы применение: взрослые
и дети от 12 лет 2 капсулы 3 раза в день.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

Catidral

Vienā CATIDRAL paciņā ir diosmektīts un elektrolīti. Šādā veidā
CATIDRAL var arī samazināt dehidratācijas risku caurejas dēļ un
palīdzēt ūdens un sāļu līdzsvaram normalizēties, pateicoties
produkta sabalansētajai elektrolītu devai.
Один пакетик CATIDRAL содержит диосмектит и электролиты.
CATIDRAL может снизить риск обезвоживания вследствие
диареи и помочь нормализовать водно-солевой баланс,
благодаря сбалансированной дозе электролитов в продукте.
Medicīnas ierīce
Reklāmas devējs: Genba Pharma

menessaptieka

mobilā aplikācija
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NODERĪGI

-30%
līdz

no

21.99€

no

15.39€

Skin Care ™ Hyaluron Active tabletes un Shot
dzeramās apmulas ir izgatavotas no
hialuronskābes, hidrolizēta kolagēna, samteņu
un smiltsērkšķu augu ekstraktiem
un C vitamīna.
Skin Care ™ Collagen Filler
tablešu sastāvā ir jūras izcelsmes kolagēns,
standartizēto granātābolu un tomātu ekstrakti,
astaksantīns un C vitamīns.

UZT UR A B AG ĀTIN ĀTĀ J S . U Z T U R A BA GĀT I NĀTĀJS NE AI ZSTĀJ PI LNV Ē R TĪ G U UN SAB ALANSĒ TU UZTU RU .

NIERU DARBĪBAI

-15

%

Kapsulas N30

10.99€

STRESA MAZINĀŠANAI

JAUNUMS!
Kapsulas N30

9.34€

-20

%

14.39€

ONKOLOĢISKĀM SASLIMŠANĀM
Proteīna dzēriens 125 ml

11.51€

-15%
11.88€

10.10€

Nutridrink Protein
Fitolizyna nefrocaps PLUS

LYL zen

Unikāla 7 augu ekstraktu kombinācija tā ir kompleksa pieeja
urīnpūšļa un citu urīnceļu pareizu darbību uzturēšanai. 1
kapsula 2 x dienā.

Dabisks risinājums ar zinātniski pierādītu iedarbību stresa
mazināšanai, garīgai un fiziskai labsajūtai. Bioaktīvs meloņu
augļu koncentrāts, bagātināts ar magnija l-pidolātu, augsta
biopieejamība.

Уникальная комбинация экстрактов 7 трав, это
комплексный подход к поддержанию правильной работы
мочевого пузыря и других органов мочевыводящей
системы. 1 капсула 2 х в день.

Научно подтвержденный биоактивный и натуральный
экстракт для снятия стресса, обогащенный l-пидолатом
магния. Благодаря технологии микрокапсулирования,
обеспечивается высокая биодоступность.

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

Reklāmas devējs: SIA pharm&med

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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Dzēriens ar augstu olbaltumvielu un kaloriju saturu mazā
tilpumā. Ieteicams pie nepietiekama uztura, svara zuduma,
spēka izsīkuma vai gatavojoties operācijai, ķīmijterapijas un
staru terapijas laikā. Kā papildus uztura avots 2 - 3 pudelītes
dienā vismaz 2 nedēļas. Īpašiem medicīniskiem nolūkiem
paredzēta pārtika. Lietot tikai pēc ārsta ieteikuma un tā
uzraudzībā!
Напиток с высоким содержанием белков и калорий в
маленьком объеме. Рекомендуется при недостаточном
питании, потере веса, нехватки сил или перед
операцией, во время химиотерапии и лучевой терапии.
Как дополнительное питание 2-3 бутылочки в день
как минимум 2 недели. Продукты для специальных
медицинских целей. Используйте только по назначению и
под наблюдением врача!
Reklāmas devējs: SIA Nutricia

menessaptieka

mobilā aplikācija

SIRDIJ UN NERVU SISTĒMAI

-30

%

līdz

no

47.50€

no

38.00€

Inhalatori
Asinsspiediena mērītāji
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).

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

-25

%

līdz

NERVIEM
Apvalkotās tabletes N10,
šķīdums iekšķīgai lietošanai 100 ml

Novo-Passit

KĀLIJA UN MAGNIJA DEFICĪTA PROFILAKSEI

4

29

Gvaifenezīna un ārstniecības augu komplekss ar
nomierinošu iedarbību. Lieto vieglu neirastēnijas
sindroma formu gadījumā, kas saistīts ar trauksmi,
paaugstinātu uzbudināmību,
viegla bezmiega, nervu
sistēmas pārslodzes gadījumā.
Gvaifenezīns likvidē bailes
un uztraukumu. Lietošana no
12 g.v., ieteicamā deva: tabletes:
1-2 tab. 3 x dienā; šķīdumu: 5-10 ml 3x dienā.

316 mg/280 mg apvalkotās
tabletes N30

7

59

Tonometri

-15%

no

59.91€

no

50.92€

Panangin

KALII ASPARTAS/MAGNESII ASPARTAS

Комплекс лекарственных растений и гвайфенезина с
успакаиваушем действием. Применяется при легких
формах синдрома неврастении, связанных с тревогой,
повышенной раздражительностью, легкой бессонницей,
нервной перегрузкой. Гвайфенезин устраняет страх и
тревогу. Применяется с 12 лет рекомендуемая доза: 1-2 таб.
3x в день; раствор: 5-10 мл 3x в день.

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

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; NOPA-LV-00003

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!
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OMRON

Asinsspiediena mērītāji OMRON no Japānas firmas OMRON.
Intelektuālā vadības tehnoloģija „Intellisense” – ātrs un ērts
mērījums. Klīniski pārbaudīts. Garantijas laiks – 5 gadi.
Измерители артериального давления от Японской
компании OMRON. Интелектуальная технология
управления “Intellisense” – быстрое и комфортное
измерение. Клинически апробирован. Срок гарантии –
5 лет.
Medicīnas prece
Reklāmas devējs: SIA ELVIM

menessaptieka

mobilā aplikācija
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DIVREIZ IZDEVĪGĀKI PIEDĀVĀJUMI
TĒMA
HIGIĒNAI

1+1

*

no

VITAMĪNU SISTĒMA TAVAI LABSAJŪTAI

SĀPOŠAM KAKLAM

Tabletes N60, N90

Aerosols
20 ml

1+1

*

3.02€

no

18.53€

1+1

8.38€

LIVOL MULTI

LIVOL MULTI Sievietēm, Pusaudžiem, Visai ģimenei. LIVOL
MULTI sabalansēta vitamīnu un minerālvielu kombinācija visai
ģimenei. Augsta kvalitāte, dabiskums un drošība ir īpašības, ko
Skandināvu zīmols LIVOL nodrošina jau kopš 1959. gada.

Faringodol Fast aerosols sāpošam
kaklam

LIVOL MULTI cбалансированная комбинация
мультивитаминов для всей семьи. Высокое качество,
натуральность и безопасность являются качествами,
которые предоставляет производитель LIVOL с 1959 года.

Lady ANION

Lady ANION higiēniskās paketes un ieliktnīši ar ekoloģisku
kokvilnu un anjonu josliņu ir sertificēts saskaņā ar
Oeko-Tex® 100 vispārēji atzītu ekoloģijas standartu.
Iesaka ginekologi.

Atvieglo, nomierina un attīra kaklu sāpju, kairinājuma,
dedzināšanas sajūtas un rīšanas grūtību gadījumos. Ātras
iedarbības. Pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu vecuma.

* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā.

Lady ANION – гигиенические прокладки и пакеты нового
поколения из экологического хлопка с анионовой лентой
сертифицированы в соответствии с общепризнанным
экологическим стандартным Oeko-Tex 100®. Рекомендуются
гинекологами.

** Pērkot jebkurus LIVOL produktus vismaz 25 Eur vērtībā,
dāvanā adventes kalendārs. Viena dāvana par vienu pirkumu.
Dāvanu skaits ierobežots.

Уменьшает воспаление, снимает боль, раздражение,
чувство жжения в горле, облегчает глотание.
Быстродействующее средство. Предназначено для детей
от 6 лет и взрослых.

Reklāmas devējs: Orkla care UAB

* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Medicīnas prece

HIGIĒNAS PRECES

NIERĒM UN URĪNCEĻIEM

AKNĀM

Tabletes N100

Tabletes N100

Lady Premium Slim, Bed
Premium Fix
60x90 cm

1+1

*

no

1+1

7.49€

Reklāmas devējs: SIA “Omega Pharma Baltics”

1+1

9.23€

9.23€

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
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.
*Pērc vienu, otrs tāds pats dāvanā!
**Neattiecas uz valsts kompensējamo medicīnas ierīču sarakstā iekļautām
precēm.
Reklāmas devējs: DRYLOCK TECHNOLOGIES

CYSTONE®

Liv. 52®

Уникальная формула для здоровья почек и мочевых
путей.

Уникальный состав для здоровья печени, поддерживает
функцию печени.

Reklāmas devējs: The Himalaya Drug Company

Reklāmas devējs: The Himalaya Drug Company

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Unikāla formula nieru un urīnceļu veselībai. Didimokarpa,
akmeņlauzītes sīpoliņu ekstrakti palīdz urīnceļu un nieru
normālai funkcionēšanai. Attīrīts mumijo pulveris palīdz
saglabāt urīnizvadsistēmas veselību. Rubijas saknes ekstrakts
mazina urīnceļu obstrukciju.

Unikāla formula aknu veselībai, atbalsta aknu funkcijas.
Dzeloņainā kapera saknes, parastā cigoriņa sēklu un
terminālijas mizas pulveris palīdz uzlabot aknu darbību.
Kasijas sēklu un gallijas tamarika pulveris atbalsta organisma
fizioloģisko attīrīšanās funkciju.

Piedāvājums tikai e-menessaptieka.lv

JAUNUMS!
JAUNUMS!
NUXE OIL
LIMITED
EDITION

GLOV

JAUNUMS!

JAUNUMS!

NUXE BIO

ELIZABETH
ARDEN

LĪDZ
ORTHOMOL*

JAUNUMS!
WELLA

JAUNUMS!
LABRAINS

JAUNUMS!
CHI

*UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA
BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU
UN SABALANSĒTU UZTURU.
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KOSMĒTIKA
ĀDAS KOPŠANAI
Micelārais ūdens 500 ml, roku
krēms 100 ml, losjons 250 ml

-64

%

līdz

no

10.95€

no

NOBRIEDUŠAI UN DEHIDRĒTAI ĀDAI
Serums 15 ml

3.94€

-40

%

SEJAS ĀDAS KOPŠANAI
Sakuras ziedūdens 200 ml,
krēms 40 ml,
maska 50 ml

5.99€

9.99€

-25%

no

10.59€

no

7.94€

MINCER PHARMA Neo Hyaluron
MINCER PHARMA Vita C Infusion
kosmētikas sērija

Kosmētikas sērija Vita C Infusion ir bagātināta ar C vitamīnu,
kas ir labi pazīstams antioksidants un ādas jaunības
stimulators. Dermatoloģiski pārbaudīts.

Hidrolipīdu serums darbojas kā grumbu pildītājs, lai
izlīdzinātu un barotu ādu. Galvenā darbība ir vērsta uz ādas
hidro-reģenerāciju ar redzamām grumbām, kas demonstrē
elastības, gluduma un tvirtuma zudumu. Dermatoloģiski
pārbaudīts.

JOWAÉ

JOWAÉ mitrinošā līnija ar sakuras ziedūdeni. Intensīvi mitrina,
atjauno sejas ādas komforta sajūtu.
Увлажняющая линия JOWAÉ с цветочной водой сакуры
интенсивно увлажняет и восстанавливает ощущение
комфорта кожи лица.

Косметическая серия Vita C Infusion обогащена витамином
С, известным антиоксидантом и стимулятором кожи.
Протестировано дерматологами.

Гидролипидная сыворотка действует как наполнитель
морщин, разглаживая и питая кожу. Основным действием
является гидро-регенерация кожи с видимыми
морщинами, что демонстрирует потерю эластичности,
гладкости и упругости. Протестировано дерматологами.

Reklāmas devējs: AS Recipe Plus

Reklāmas devējs: AS Recipe Plus

Reklāmas devējs: SIA Allium Upi

SAUSAI ĀDAI

SAUSAI UN ATOPISKAI ĀDAI

NORMĀLAI VAI KOMBINĒTAI ĀDAI

no
no

4-25%
27

-30

%

5.69€

no

16.49€

no

* Produkti ir pieejami lielākajās Mēness Aptiekās un
www.e-menessaptieka.lv

-30%

Krēms 40 ml

11.54€

24.19€

La Roche-Posay Lipikar līnija
BIODERMA Atoderm līnija

Lipicar līnijas produkti ar pētījumos pieradītu efektivitāti,
piemēroti visa vecuma pacientiem ar sausu vai atopisku ādu.
LIPICAR AP+M ar patentēto APF atjauno ādas mikrobioma
līdzsvaru, stiprina ādas aizsargbarjeru, mazina iekaisumu un
aizkavē ekzēmas veidošanos.

BIODERMA Hydrabio
Gel-crème

Обеспечивает чувство абсолютного комфорта и защиты.
Биологически обновляет барьер кожи, смягчает,
увлажняет и успокаивает кожу. Подходит для взрослых,
детей и младенцев для нанесения на кожу лица и тела.

Новый Lipikar Бальзам AP+M - усовершенствованная
формула бальзама тройного действия для сухой
и склонной к атопии кожи. Тройной бальзамвосстановление Lipikar AP+M моментально увлажняет
и успокаивает сухую кожу, способствуя, таким образом,
уменьшению зуда и раздражения, интенсивно питает,
длительно увлажняет, восстанавливая защитный барьер
кожи.

Легкий увлажняющий крем для
нормальной или комбинированной
кожи лица, который мгновенно
увлажняет кожу на длительное
время, придает ей гладкость и
предотвращает преждевременное
старение.

Reklāmas devējs: SIA Remedica

Reklāmas devējs: Loreal Baltic

Nodrošina absolūtu komforta sajūtu un aizsardzību.
Bioloģiski atjauno ādas barjeru, mīkstina, mitrina un
nomierina ādu. Piemēroti pieaugušiem, bērniem un zīdaiņiem
lietošanai uz sejas un ķermeņa.

16.93€

Palīdz ādai atgūt tās dabiskās
mitrināšanas spējas un saglabāt
ūdeni, kas nepieciešams tās
līdzsvaram. Padara ādu gludāku un
atjauno tās dabisko mirdzumu. Ar
vieglu tekstūru; nekomedogēnisks.

Reklāmas devējs: SIA Remedica

CETURTDIENĀS
UN PIEKTDIENĀS

VISAI KOSMĒTIKAI

-30%

*

Aktivitātes spēkā ar Veselības karti.
*Atlaides un akcijas nesummējas.
Aktivitāte spēkā līdz 2021. gada 26. novembrim ceturtdienās un piektdienās. Produktu skaits ir ierobežots.
www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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IESKATIES!

ĀDAS KOPŠANAI

no
no

3

3.79€

41

Sprejs 10 ml

-15%

Seni Care ir Premium kvalitātes ķermeņa kopšanas līdzekļu
sērija cilvēkiem ar sausu un jutīgu ādu, īpaši mitrinoša.
Rūpēm par ādu, kas pakļauta kairinājumam.
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

www.e-menessaptieka.lv

-15

%

9.45€

līdz

Seni Care

20

SĒRA AIZBĀŽŅA IZŠĶĪDINĀŠANAI

Gels 10 ml

8.03€

REMO-WAX ausu sprejs

Mitrina, pasargā no iekaisuma. Attīra auss kanālu no liekā
sēra. Antibakteriāla iedarbība aizsargā pret infekcijām.
Mīkstina ārējā dzirdes kanāla ādu, veicina mirušo ādas šūnu
atdalīšanos.
Увлажняет, защищает от воспалений. Очищает ухо от
избытка серы. Антибактериальный эффект защищает от
инфекций. Смягчает кожу наружного слухового прохода,
способствует отделению отмерших клеток кожи.

www.menessaptieka.lv

SMAGANU MASĀŽAI

meness_aptieka

-20%
6.44€

5.15€

Kamistad Baby

Smaganu masāžas gels ar kumelītēm. Atvieglo sāpes, kas
saistītas ar pirmo zobu augšanu. Maiga kumelīšu iedarbība.
Aizsargā jutīgas smaganas. Atvēsina un nomierina sakairinātu
ādu. Patīkama garša.
Гель для массажа десен с ромашкой. Снимает боль,
связанную с ростом первых зубов. Мягкий эффект
ромашки. Защищает чувствительные десны. Охлаждает и
успокаивает раздраженную кожу. Приятный вкус.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

menessaptieka

mobilā aplikācija

ĀDAS KOPŠANAI

HYALURON-FILLER + ELASTICITY
SAMAZINA IZTEIKTAS NOVECOŠANĀS PAZĪMES
ATLAIDE
līdz

ELASTĪGAI, TVIRTAI ĀDAI UN VIENMĒRĪGAM ĀDAS TONIM

01.11.2021.-30.11.2021.

ĀDAS SAVAINOJUMU ĀRSTĒŠANAI
50 mg/g ziede 30 g,
50 mg/g krēms 30 g

25%

4

ĀDAS KOPŠANAI

79

-25%

SAUSAI UN ATOPISKAI ĀDAI

-25%

līdz

no

8.55€

no

6.41€

no

8.00€

no

6.00€

Bepanthen®
DEXPANTHENOLUM

Bepanthen® 50 mg/g ziede 30 g dziedē nelielas brūces un
rūpējas par sausu ādu. Piemērots mātēm saplaisājušu krūšu
galu ārstēšanai un zīdaiņu aprūpē autiņu radītu izsitumu
ārstēšanai. Bepanthen® 50 mg/g krēms 30 g piemērots sausas, raupjas un sasprēgājušas ādas aprūpei. Dziedē nelielus
apdegumus, kas radušies saules ietekmē un/vai sadzīves
apstākļos. Lietošana: vienu vai vairākas reizes dienā pēc
nepieciešamības.
Bepanthen® для лечения небольшиx ран кожи.
Использование: один или несколько раз в день по
необходимости.
Reklāmas devējs: SIA Bayer. LMR-CH-20210903-14

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

Pharmaceris zīmola produkti

Dermokosmētikas zīmols, kas piedāvā efektīvus produktus
ādas ikdienas kopšanai visbiežāk sastopamo ādas problēmu
risināšanai. Produkti ir izstrādāti un sadalīti pa līnijām, atbilstoši ādas tipam un problēmai.
Дермокосметика, которая доказала свою эффективность и
простоту использования как часть ежедневного ухода за
кожей для решения наиболее распространенных проблем
кожи. Продукты разработаны и разделены по линиям в
зависимости от типа кожи и проблемы.
Reklāmas devējs: SIA “G.MIEŽIS ĀRSTS”

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

URIAGE XÉMOSE

Jaunās paaudzes mīkstinošo kopšanas produktu līnija maksimālam un ilgstošam ādas komfortam.
Линия смягчающих средств нового поколения для
максимального и длительного комфорта кожи.
Reklāmas devējs: UAB Herba Humana

menessaptieka

mobilā aplikācija
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HIGIĒNAI
MUTES DOBUMA KOPŠANAI

1 -39%

Zobu pasta 100 ml

98

MUTES HIGIĒNAI

-20%

JUTĪGU ZOBU IKDIENAS KOPŠANAI

līdz

3.25€

no
no

281

3.30€

-30%

līdz

ECODENTA BRILLIANT
balinoša zobu pasta

Piparmētru ēterisko eļļu + salvijas
ekstraktu + kalident saturošā
formula ne tikai dabīgi balina zobus,
tā arī stiprina emalju un cīnās ar
zobakmeni. Bērniem vecumā līdz
sešiem gadiem: lietot pastu zirņa
lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru
saturošus līdzekļus, konsultējieties
ar zobārstu vai ārstu.

Oral-B mutes higiēna

Отбеливающая зубная паста
ECODENTA BRILLIANT не только естественным образом
отбеливает зубы, но также укрепляет эмаль и борется с
зубным камнем.

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

no
no

2-20%
78

Oral-B elektriskās zobu birstes ļauj efektīvi notīrīt zobu
aplikumu un kopt smaganas. Oral-B zobu diegi nodrošina
uzlabotu zobu tīrīšanu tīrai un svaigai sajūtai mutes dobumā.

SENSODYNE®

Электрические зубные щетки Oral-B позволяют
эффективно очищать зубной налет и ухаживать за
деснами. Зубные нити Oral-B улучшают чистку зубов,
обеспечивая ощущение.

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

SENSODYNE® mutes kopšanas līdzekļi ir speciāli izstrādāti
jutīgiem zobiem.

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

Pārstāvis Latvijā: Taula Rīga SIA. ©2021 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.
LV/CHSEN/0004/13b

JŪTĪGIEM ZOBIEM

ZOBU PROTĒŽU FIKSĀCIJAI

no

3.48€

no

4-20%
14

Protēžu līmes 40 g

5.18€

-20%
no

6.95€

no

5.56€

GUM® SensiVital+

Pateicoties unikālajam sastāvam, GUM® SENSIVITAL+
nodrošina ātru un ilgstošu aizsardzību jutīgiem zobiem.
JAUNUMS! Zobu birste GUM® SONIC SENSITIVE ir paredzēta
īpaši maigai jutīgu zobu kopšanai, vienlaikus noņemot
aplikumu par 88% rūpīgāk pat grūti pieejamās vietās.

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.

SIEVIEŠU HIGIĒNAI

no
no

2-15%
71

Благодаря уникальному составу GUM® SENSIVITAL+
обеспечивает быструю и длительную защиту
чувствительных зубов. НОВИНКА! Зубная щетка GUM®
SONIC SENSITIVE предназначена для особо бережного
ухода за чувствительными зубами, при этом на 88%
тщательней удаляет зубной налет даже в труднодоступных
местах.

Blend-A-Dent protēžu līmes

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

Reklāmas devējs: Baltic Business Partners OU

Reklāmas devējs: SIA SANITEX

INTĪMAJAI HIGIĒNAI

INTĪMAI VESELĪBAI

Intīmās higiēnas mazgāšanas
līdzeklis 200 ml

3.18€

-40

%

13.99€

Menstruālās piltuves,
slodzes vingrinājumu lodīte

8.39€

-15%

līdz

no

20.54€

no

18.49€

URIAGE Gyn-Phy
intīmās higiēnas
mazgāšanas
līdzeklis

Maigi attīra, garantē iedarbību,
kas novērš kairinājumu un uztur
intīmās floras dabisko līdzsvaru.
Šis produkts ir īpaši izstrādāts
intīmo gļotādu ikdienas higiēnai.

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!

22

www.e-menessaptieka.lv

INTIMINA

Intimina Lily Cup™ menstruālās piltuves - jaunās paaudzes
aizsardzība īpašajās dienās. Intimina Laselle™ slodzes
vingrinājumu lodītes ir piemērots risinājums iegurņa
pamatnes muskulatūras vienkāršai un ērtai stiprināšanai.

Мягко очищает, гарантирует
эффективность против
раздражения и поддерживает
естественный баланс
интимной флоры. Этот продукт
специально разработан для
ежедневной гигиены интимных
слизистых оболочек.

Intimina Lily Cup™ - продукт менструальной гигиены
нового поколения. Intimina Laselle™ - подходящее
решение - вагинальные шарики для простого и удобного
укрепления мышц промежности и тазового дна.
Medicīnas prece.

Reklāmas devējs: UAB Herba Humana

www.menessaptieka.lv

Reklāmas devējs: SIA Oribalt Rīga

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija

ĪPAŠI IZDEVĪGI PIEDĀVĀJUMI VESELĪBAS KARTES ĪPAŠNIEKIEM!
NEO Just OMEGA-3 1000 mg
Kapsulas N60

NEO Just OMEGA-3 kapsulas satur attīrītu zivju eļļu, kas
papildina ikdienas uzturu ar omega-3 grupas taukskābēm
EPS un DHS. Lietošana: no 12 gadu vecuma 1 kapsula
dienā.
Reklāmas devējs: A/S “Rīgas Farmaceitiskā fabrika”

-40

%

8.79€

14.65€

LYLsunD3 2000 SV
Izsmidzināms sprejs, 25 ml

D3 vitamīns ar zinātniskos pētījumos pierādītu iedarbības
efektivitāti visai ģimenei.

1+1*

15.25€

* Pērkot LYL SunD3 2000 SV - dāvanā saņem LYL SunD3
KID. Dāvanu skaits ir ierobežots.

+

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

LA ROCHE-POSAY Gel Lavant
Dušas želeja 750 ml

Lipikar Gel Lavant ir maiga putojoša dušas želeja.
Tās sastāvā ir labākās aktīvās sastāvdaļas ādas ikdienas
attīrīšanai un nomierināšanai: niacinamīds un La Roche
Posay termālais ūdens nomierina
ādu, karitē koka sviests un glicerīns
papildina to ar lipīdiem un mitrina.
LIPIKAR GEL LAVANT piemērots
lietošanai visai ģimenei dažādām
ķermeņa zonām:
- zīdaiņiem, bērniem, pieaugušajiem,
- sejai un ķermenim,
- piemērots mazuļu galvas ādas
mazgāšanai,
- intīmajai higiēnai.
Pārbaudīts dermatologu,
pediatru, ginekologu un
oftalmologu kontrolē.

www.e-menessaptieka.lv

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-32%
15.99

€

10.87

www.menessaptieka.lv

€

EUCERIN HYALURON-FILLER +
ELASTICITY 3D
Serums, 30 ml

Viegls un mitrinošs pretnovecošanās serums, kas
efektīvi iedarbojas uz 3 galvenajām redzamajām ādas
novecošanās pazīmēm, ļaujot samazināt vecuma
plankumus, grumbas un uzlabot ādas elastību.
Āda iegūst starojošu un jaunāku izskatu!

meness_aptieka

menessaptieka

-45%
52.75€

mobilā aplikācija

29.01€
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SENIORI IZVĒLAS
SIRDSDARBĪBAI

PRET SĀPĒM

1

49

Šķīdums 40 ml

Sirds pilieni RFF

Tabletes N10 1.59 €, N100 7.99 €
no

KALCIJA UN D3 VITAMĪNA AVOTS

1

59

500 mg/200 SV košļājamās tabletes
N30 3.79 €, N100 7.79 €

Calcigran®

CALCIUM, COLECALCIFEROLUM

379

Osteoporozes ārstēšanai pieaugušajiem 1 tab. 2-3 reizes
dienā. Kalcija un D vitamīna
deficīta gadījumā pieaugušajiem
1 tab. 1-3 reizes dienā un bērniem
no 2 gadu vecuma 1 tab. 1-2 reizes
dienā. Pilnu informāciju skatīt
lietošanas instrukcijā.

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

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

no

Ibuprofen JNX 400 mg
IBUPROFENUM

Ибупрофен уменьшает боль, снижает температуру
и снимает воспаление. Применение: взрослым и
подросткам c 15 лет до 3 таблеток в день.

Kомбинированный препарат
кальция и витамина D.
Взрослым: по одной таблетке
1-3 раза в день. Детям: от 2
лет по 1 табл. 1-2 раза в день.
Точную информацию смотреть
в инструкции.

Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Reklāmas devējs: Takeda Latvia SIA

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

PRETKLEPUS LĪDZEKLIS

ASINSCIRKULĀCIJAI

NERVU SISTĒMAI UN MIEGAM

Ibuprofēns mazina sāpes, pazemina temperatūru un
samazina iekaisumu. Lietošana: pieaugušajiem un
pusaudžiem no 15 gadu vecuma līdz 3 tabletēm dienā.

Снижают спазмы гладкой мускулатуры
сосудов, тонизируют сердечную
деятельность, снижают кровяное
давление. Употребление: взрослым
20 – 25 капель до трех раз в день.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Šķīdums iekšķīgai lietošanai 200 ml

Bronchial Balsam

MENTHOLUM, ANISI AETHEROLEUM,
CAPSICI TINCTURA

4

99

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.
Для уменьшения симптомов боли в
горле, продуктивного кашля, простуды
и воспаления горла. Бронхиальный
Бальзам – комбинированный медикамент.
Главные активные вещества Бальзама
природного происхождения – ментол,
анисовое эфирное масло, настойка перца.
Reklāmas devējs: Bell, Sons & Co. (Druggists) Ltd, Lielbritānija

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
IR KAITĪGA VESELĪBAI!

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

9.69€

7.75

Kapsulas N30 + N30

1+1

9.79€

€

Stop Stress + Stop Stress Night

Ginkgo Biloba MAX

Divdaivu ginka lapu ekstrakts veicina perifēro asins mikrocirkulāciju, palīdz saglabāt kognitīvās funkcijas, veicina
normālas kardiovaskulārās un nervu sistēmas funkcijas.

STOP STRESS® var palīdzēt Jums uzlabot nervu sistēmas
darbību.STOP STRESS® Night – dabisks miega līdzeklis.
Ietver sevī vitamīnus, aminoskābes, mikroelementus,
ārstniecības augus un melatonīnu. Izbaudi dzīvi bez stresa!

Экстракт листьев гинкго Двулопастного способствует
периферической микроциркуляции крови, помогает
сохранить когнитивные функции, способствует
нормальным функциям кардиоваскулярной и нервной
системы.

STOP-STRESS® может помочь Вам укрепить нервную
систему.STOP STRESS® Night – натуральное снотворное.
Включает в себя витамины, аминокислоты,
микроэлементы, лекарственные травы и мелатонин.
Насладись жизнью без стресса.

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

Reklāmas devējs: SIA Firma BF-ESSE

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

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

PIRMDIENU

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

VISAM*

SENIORIEM -20%
* Uzrādot Pensionāra apliecību un Mēness Aptieka Veselības karti. Karti bez maksas ir iespējams
saņemt jebkurā Mēness Aptiekā. Piedāvājums attiecas uz pilniem preču iepakojumiem. Piedāvājums
neattiecas uz akcijas precēm, zālēm un kompensējamām medicīnas ierīcēm, mākslīgajiem
maisījumiem zīdaiņiem un dāvanu kartēm. Atlaides nesummējas.

* 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. Pirkuma brīdi aptiekā tiek
piešķirta lielākā atlaide. Aptiekas cenas no www.e-menessaptieka.lv cenām atšķiras.
** 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

