MĒS RŪPĒJAMIES
PAR PIEDĀVĀJUMIEM –

JŪS PAR VESELĪBU!

03. – 31.01.2022.

D vitamīni

Livol

Pērkot vienu, otru tādu
pašu saņem dāvanā.

Skandināvu kvalitātes
vitamīni un minerālvielas

* A
 tlaides neattiecas
uz zālēm.

Pērkot vienu, otru tādu pašu saņem dāvanā.

Akcijas produktu sarakstu, lūdzu jautājiet farmaceitam.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-50%

līdz

DUBULT=

SKAISTUMS
LIELIE KOSMĒTIKAS
IEPAKOJUMI
Skatīt piedāvājumus 18.-19. lpp.

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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menessaptieka

mobilā aplikācija
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DUBULTSPĒKS

8.99€

9.99€

ELPCEĻU VESELĪBAI

NORMĀLAI AKNU DARBĪBAI

Faringosil PRO ar
Silbiol®

Hepasan® Forte
Kapsulas N30

Sprejs ar izsmidzinātāju 20ml

Faringosil PRO ar Silbiol® – aizsargā, bioloģiski aktīvs egļu skuju ekstrakts ar unikālam dziedinošām
īpašībām. Nesaudzīgs pret vīrusiem, baktērijām. Uzveic saaukstēšanos, atjauno elpceļu veselību.
Faringosil PRO ar Silbiol® – биологически активный экстракт хвои с уникальными лечебными свойствами.
Безжалостен к вирусам, бактериям. Останавливает простуду, восстанавливает здоровье дыхательных
путей.
Reklāmas devējs: AS Biolat

Hepasan® Forte sastāvā silimarīns un holīns, kas veicina normālu aknu darbību. Lietošana: 1 kapsulu
2 reizes dienā.
В составе Hepasan® Forte силимарин и холин способствуют нормальному действию печени.
Применение: по 1 капсуле 2 раза в день.
Reklāmas devējs: SIA “AD Smart”

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

11.99€

17.99€

STIPRINI IMUNITĀTI

HOLESTERĪNAM UN
ASINSRITEI

Livol Extra
Immune+

NatAspin ®
CONTROL

Košļājamas tabletes N60

Kapsulas N30

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

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

20.19€

27.29€

LOCĪTAVĀM

PRĀTAM

LITOZIN ACTIVE

Neurozan

Mandeļveida tabletes N30

Tabletes N30

Augstas kvalitātes dabas produkts. Ļoti vērtīga aktīvo vielu kompozīcija. Sastāvā esošais mežrozīšu ekstrakts
elastīgām locītavām un magnijs – normālai muskuļu darbībai. Viegli norijamas mandeļveida formas tabletes.
1 tablete dienā.
Высококачественный натуральный продукт. Ценный состав активных компонентов. Экстракт шиповника
для эластичных суставов и магний для регуляции мышечной активности. Миндалевидная форма таблетки,
которую легко проглотить. 1 таблетка в день.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Neurozan nodrošina smadzenes ar ikdienā nepieciešamajām uzturvielām optimālai smadzeņu darbībai. Uzlabo
garīgās darbaspējas - atmiņu, koncentrēšanos, stiprina nervu sistēmu, noturību pret stresu. Samazina nogurumu un nespēku.
Обеспечивает питательными веществами для оптимального функционирования мозга. Улучшает
умственную работоспособность - память, концентрацию внимания, а также укрепляет нервную систему и
устойчивость к стрессу. Снижает утомляемость.
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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DUBULTSPĒKS
JAUNUMS!

*
no 2.89€

IMUNITĀTEI, KAULIEM,
MUSKUĻIEM

Oilesen D3
Pilieni 400 SV 10 ml, mīkstās
kapsulas 1000 SV N80, mīkstās
kapsulas Forte 4000 SV N60

9.69€
IMUNITĀTEI

IMUNEX C ar ehināciju
+ cinks
Tabletes N45

Oilesen D3 paredzēts maziem bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, kuriem ir diagnosticēts vitamīna D
deficīts.
Oilesen D3 предназначен для детей младшего возраста, подростков и взрослых с диагнозом дефицита
витамина D.
* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā.
Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic

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.
Витамин С и цинк в составе способствуют нормальному функционированию иммунной системы и защите
клеток от окислительного стресса. Применение: от 12 лет по 1 таблетке в день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

*

*

no 13.35€

no 13.77€

IMUNITĀTEI

PRĀTAM UN IMUNITATEI

LYLsunD3 2000SV
LYLsunD3 KID

Möller’s

Izsmidzināms sprejs, 25 ml

Kapsulas N28 + tabletes N28,
šķidrā zivju eļļa (dabīgā un
citronu garšas) 250 ml

Dabisks D3 vitamīns ar zinātniski pierādītu iedarbības efektivitāti spreja formā. D3 vitamīna optimāla līmeņa
uzturēšanai organismā visai ģimenei. Viens iepakojums pietiks līdz 125 lietošanas reizēm.
Витамин D3 с научно доказанной эффективностью в форме распыляемой микроэмульсии для всей семьи.
Для поддержания оптимального уровня витамина D3. В упаковке 125 доз.
* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā.
Reklāmas devējs: Pharm&Med SIA

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.
* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PIEDĀVĀJUMS

PREMIUM KLASES UZTURA
BAGĀTINĀTĀJI
MAGNESIUM B6 PREMIUM, kapsulas N60
OMEGA-3 PREMIUM zivju eļļa 1000 mg, kapsulas N60
D3 VITAMĪNS 4000 SV košļājamas tabletes N40
D3 VITAMĪNS 4000 SV spray 10 ml
C VITAMĪNS putojošas tabletes N20
Pērkot vienu, otru tādu pašu saņem dāvanā.

UZTURA www.e-menessaptieka.lv
BA G ĀTINĀTĀ JS. UZTURA
BA G ĀTINĀTĀ JS NEAIZSTĀ
J PILNVĒRTĪGU
UN SABAL ANSĒTU
UZTURU.
www.menessaptieka.lv
meness_aptieka
menessaptieka
mobilā aplikācija
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PRET SAAUKSTĒŠANOS

2 89

no

4 59

ATKRĒPOŠANAI

PRET KLEPU

Brontex 30 mg

ACC® Long 600 mg

Tabletes N20

Putojošās tabletes N6 4.59 €,
N10 7.39 €

ACETYLCYSTEINUM
Lieto krēpu šķīdināšanai un izdalīšanās veicināšanai akūtu un hronisku bronhu un plaušu slimību gadījumā.
Lietošana: no 6 g.v. ½ tab. 2-3x dienā; no 12 g.v. pirmo 2-3 dienu laikā 1 tab. 3x dienā, pēc tam 1 tab. 2x dienā.
Способствует выделению мокроты и откашливанию при острых и хронических заболеваниях бронхов и
легких. Применения: от 6 лет ½ таб. 2-3 раза в день; с 12 лет в первые 2-3 дня по 1 таб. 3 раза в день,
затем по 1 таб. 2 раза в день.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; BRO-LV-00008
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

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.
Растворяет мокроту и способствует еe выделению. Применяется при острых или хронических
респираторных заболеваниях. Применение: 1 шипучая таблетка в день; в случае растворения мокроты
- взрослым и подросткам старше 14 лет можно применять по 1/2 таблетке 2 раза в день или 1 таблетку
в день.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle, Kr.Valdemāra 33-29, Rīga. BS2108184176/2023/07
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM

no

5 09

5 69

PRET IESNĀM

Olynth HA

XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM

PRET SAAUKSTĒŠANOS

Grippostad C

Deguna aerosols bez
konservantiem ar mitrinošu efektu,
šķīdums 10 ml 0,5 mg/ml 5.49 €,
1 mg/ml 5.09 €

Cietās kapsulas N24

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.
Быстро и надолго уменьшает заложенность и отек слизистой оболочки носа, облегчает дыхание. Olynth
HA 1 мг/мл для взрослых и детей от 12 лет и Olynth HA 0,5 мг/мл для детей от 2-12 лет: 1 дозa в каждый
носовой ход до 3 раз в день максимально до 5-7 дней.
Reklāmas devējs: Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā,, LV-OL-2100002
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Grippostad C ir zāles gripai līdzīgu simptomu un saaukstēšanās simptomu mazināšanai. Devas un lietošana
pieaugušajiem un pusaudžiem, kuri vecāki par 12 gadiem ir 2 kapsulas 3 reizes dienā.
Grippostad C лекарство для уменьшения симптомов похожих на грипп и простуду. Дозы и применение
взрослым и подросткам старше 12 лет: по 2 капсулы 3 раза в день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

no

PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, COFFEINUM, CHLORPHENAMINI MALEAS

6 19

6 19

PRET KAKLA SĀPĒM
PRET SĀPĒM KAKLĀ

Septabene
BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM,
CETYLPYRIDINII CHLORIDUM

1,5 mg/5,0 mg/ml aerosols
izsmidzināšanai mutes dobumā,
šķīdums 30 ml 6.29 €,
ar eikaliptu 3 mg/1 mg sūkājamās
tabletes N16 6.19 €, ar citronu un
plūškoku 3 mg/1mg sūkājamās
tabletes N16 6.19 €

Furasol®
Pulveris paciņās N5

Aerosolam un sūkājamām tabletēm piemīt pretsāpju,
pretiekaisuma un antiseptiska darbība. Lietošana:
6-12 g.v. bērniem: tabletes – 3 tabletes dienā (lietot
1 tabl. 3-6 h laikā); aerosols – 1 izsmidzinājums ik pēc 2 h,
3-5 reizes dienā. No 12 g.v.: tabletes – 3-4 tabletes dienā
(lietot 1 tabl. 3-6 h laikā); aerosols – 2 izsmidzinājumi ik
pēc 2 h, 3-5 reizes dienā.
Аэрозолю и таблеткам присуще обезболивающее, противовоспалительное и антисептическое воздействие.
Для точной дозировки смотреть инструкцию по применению.
Reklāmas devējs: SIA „KRKA Latvija”
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

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!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!
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PRET SAAUKSTĒŠANOS

no

3 74

no

-25%

no 4.99€

4 72

no 6.29€

-25%

KAKLAM

ELPCEĻIEM UN IMUNITĀTEI

Vocal

Dr. Paklans SELECT
EASY BREATHE

Pastilas N24

PINI PLUS sīrups 120 ml, PERTUSĪNS
sīrups 120 ml, PLANTANGO BALSAM
balzams 120 ml

Imūnsistēmas stiprināšanai un elpceļu veselībai! Nomierinoša iedarbība uz kaklu, rīkli un balss saitēm.
Islandes ķērpis sniedz atvieglojumu kakla un rīkles gala kairinājuma gadījumā Aizsargā mutes un rīkles
gļotādu. C vitamīns un cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību.
Для укрепления иммунной системы и здоровья дыхательных путей. Успокаивающее и приятное
воздействие на шею, горло и голосовые связки.
Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

Dabiski augu produkti. Nomierina iekaisušu augšējo elpceļu gļotādu, atvieglo kakla kairinājumu un veicina
atkrēpošanu. Palīdz stiprināt imunitāti un organisma dabiskās aizsargspējas.
Натуральные продукты растительного происхождения. Успокаивают воспалённую слизистую оболочку
верхних дыхательных путей, облегчают раздражение в горле и способствуют отхождению мокроты.
Помогают укрепить иммунитет и естественную защиту организма.
Reklāmas devējs: AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

4 89

4 99

SAAUKSTĒŠANĀS SIMPTOMI

PRET KAKLA IEKAISUMU

Theraflu
500 mg/6,1 mg/100 mg

Hexoraletten N
5 mg/ 1,5 mg

Cietās kapsulas N16

Sūkājamās tabletes N20

CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, BENZOCAINUM
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.
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.
Reklāmas devējs: Taula Rīga SIA. ©2021 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs. CHLV/CHTHRFL/0020/19/NOV
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Hexoraletten N tabletes ar antibakteriālo un pretsāpju iedarbību. Pa 1 tabletei vairākas reizes dienā, līdz 8
tabletēm dienā, bērniem (6-12 g.) maksimums 4 tabletes dienā.
Hexoraletten N таблетки антибактериального и обезболивающее действия. По 1 таблетке несколько раз в
день до 8 таблеток в день, детям (6-12 лет) максимум 4 таблетки в день.
Reklāmas devējs: Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā, LV-HXR-2100002
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 KLEPU

PRET IESNĀM

HERBISLAND®*

SEPTANAZAL®

6 mg/ml sīrups ar Islandes ķērpja lapoņa biezo
ekstraktu 150 ml 6.75 €

0,5 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums bērniem 10 ml 4.69 €
1 mg/50 mg/ml deguna aerosols, šķīdums pieaugušajiem 10 ml 4.69 €

PIEDĀVĀJUMS

Z HERBION®
Ā Ļ U N E EFEJA
PA M AT O TA L I E T O Š A N A I R K A I T Ī G A V E S E L Ī B A I !
CETRARIAE ISLANDICAE THALLI EXTRACTUM SPISSUM

7 mg/ml sīrups ar vijīgās efejas lapu
sauso ekstraktu 150 ml 6.45 €

XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM, DEXPANTHENOLUM

SeptaNazal® piemīt divkāršā iedarbībā – atbrīvo degunu un dziedē deguna gļotādu. • SeptaNazal® bērniem no
2–6 g. v. • SeptaNazal® pieaugušajiem un bērniem no 6 g.v. Lietošana: pa vienai izsmidzināmai devai katrā nāsī
līdz 3 reizēm dienā.

HEDERAE HELICIS FOLII EXTRACTUM SICCUM

Divi klepus veidi – divas pieejas: Herbisland® – sausam klepum,
Herbion® Efeja – produktivam klepum!
Lietošana: precīzu informāciju par zāļu lietošanu un konkrētām zāļu
devām skatīt zāļu lietošanas instrukcija vai zāļu aprakstā.
* Tradicionālās augu izcelsmes zāles, ko lieto noradītajam indikācijām,
pamatojoties vienīgi uz ilgstoša laikposma iegūtiem rezultātiem.

www.krka.lv

Reklāmdevējs: SIA “KRKA Latvija”

B e z re c e p š u z ā l e s . U z m a n ī g i i z l a s i e t l i e t o š a n a s i n s t r u k c i j u v a i a t b i l s t o š u i n f o r m ā c i j u u z i e p a k o j u m a ! K o n s u l t ē j i e t i e s a r ā r s t u v a i f a r m a c e i t u p a r z ā ļ u l i e t o š a n u !

Z Ā ĻU N E PA M AT O TA L I E T O Š A N A I R K A I T Ī G A V E S E L Ī B A I !
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PRET SĀPĒM, IEKAISUMU/LOCĪTAVĀM

1 69

3 49

PRET SĀPĒM

PRET SĀPĒM

Ibumetin® 400 mg

Dekenor

400 mg apvalkotās tabletes N10

25 mg apvalkotās tabletes N10

IBUPROFENUM

DEXKETOPROFENUM

Lieto īslaicīgai sāpju ārstēšanai un kā pretdrudža līdzekli. Var lietot arī hronisku stāvokļu ārstēšanai.
Pieaugušajiem un bērniem vecākiem par 15 g.v.: 1-3 tabl. (400-1200 mg), maks. 3 tabl. (1200 mg) dienā.
Используется для кратковременного лечения боли и как жаропонижающее. Он также может быть
использован для лечения хронических состояний. Взрослым и детям старше 15 лет: 1-3 табл., максимум
3 табл. в день.
Reklāmas devējs: Takeda Latvia
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Vieglu līdz vidēji stipru sāpju, piem., muskuļu sāpju, sāpīgu mēnešreižu, zobu sāpju, ārstēšanai pieaugušajiem.
Lietošana: ½ tablete ik pēc 4 – 6 h vai 1 tablete ik pēc 8 h, bet ne vairāk kā 3 tabletes dienā.
Для лечения слабой и умеренной боли, например мышечной боли, менструальных спазмов, зубной боли
у взрослых. Использование: ½ таблетки каждые 4 - 6 ч. или по 1 таблетке каждые 8 ч., но не более 3
таблеток в день.
Reklāmas devējs: SIA “KRKA Latvija”
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

3 89

5 59

PRET SĀPĒM

SĀPJU ATVIEGLOŠANAI

Nalgedol

Deep Relief
50 mg/30 mg/g gels

220 mg apvalkotās tabletes N20

50 mg/ 30 mg/g gels 50 g

NAPROXENUM NATRICUM

IBUPROFENUM, LEVOMENTHOLUM

Nalgedol piemīt ātra un ilgstoša, līdz pat 12 h, iedarbība pret galvassāpēm, menstruālām sāpēm, zobu sāpēm,
muskuļu un locītavu sāpēm. Nalgedol indicēts pieaugušajiem un bērniem no 16 gadu vecuma. Lietošana:
ieteicamā deva 1 - 2 tabl. reizi 8–12 stundās, ja nepieciešams, vēl 1 tabl. pēc 8 - 12 h.
Nalgedol присуще быстрое и продолжительное воздействие до 12 часов от головной боли, менструальных
и суставных болей. Предназначен для взрослых и детей от 16 лет. Применение: рекомендуемая доза: 1 - 2
таблетки каждые 8-12 часов, если необходимо, то еще 1 таблетка после 8 - 12 часов.
Reklāmas devējs: SIA „KRKA Latvija“
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Sāpju atvieglošanai un iekaisuma mazināšanai locītavās un apkārtējos audos. Uzklājiet skartajam apvidum un
viegli iemasējiet to līdz tas uzsūcies. Atkārtojiet pēc nepieciešamības, līdz 3 reizēm dienā. Deep Relief paredzēts
lietošanai pieaugušajiem un bērniem vecākiem par 12 gadiem.
Для облегчения боли и уменьшения воспаления в суставах и окружающих тканях. Нанести на пораженный
участок и слегка помассировать до полного впитывания. Повторить по необходимости до 3 раз в день.
Deep Relief предназначен для взрослых и детей старше 12 лет.
Reklāmas devējs: UAB TRIMB
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

-20%

20.49€

-20%

16.39€

39.99€

LOCĪTAVĀM, SKRIMŠĻIEM

31.99€

KAULIEM, LOCĪTAVĀM,
SKRIMŠĻIEM

Cemio Gemze

DIAS® FORTE
COLLAGEN

Kapsulas N60

Maisiņi N30, ar granātābolu
aromātu

Īpaša kombinācija, kuras sastāvā esošie tīrās formas kolagēni NC I®, NC II® tipa ar vitamīnu C palīdz saglabāt
locītavas, skrimšļus un kaulus. Izstrādāts un ražots Šveicē pēc patentētās CollPure® tehnoloģijas. Tikai 1
kapsula dienā, viens iepakojums pietiek 2 mēnešu kursam. Prieks ar katru lēcienu!
Особая комбинация, содержащая в своем составе коллагены типа NC I®, NC II® в чистом виде
и витаминC, помогает сохранить суставы, хрящи и кости. Создано и произведено в Швейцарии по
запатентованной технологии CollPure®. Всего 1 капсула в день, упаковка рассчитана на 2-месячный
курс. Радость с каждым прыжком!
Reklāmas devējs: Cemio Switzerland

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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TAVAM VĒDERAM

no

2 09

no 2.46€

-50%

-15%

2.29€

4.57€

PRET VĒDERA UZPŪŠANOS

NOVĒRŠ DEDZINĀŠANAS
SAJŪTU

Simetigast Forte,
Simetigast Forte
Baby

Ranigast S-O-S
Košļājamas tabletes N12

Mīkstas kapsulas N10, N60;
iekšķīgi lietojami pilieni ar aveņu
garšu 30 ml

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

Medicīnas ierīce.

2

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

Medicīnas ierīce.

-15%

59

11.13€

13.09€

PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ

PROBIOTISKĀS BAKTĒRIJAS

Omeprazole
Olainfarm

Probio pluss
Kapsulas N14

20 mg cietās kapsulas N14

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!
FARMACEITA PADOMS

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Saindēšanās simptomi

Mēness Aptiekas farmaceits Vadims Brižaņs

Ieteikumi gremošanas
sistēmas darbībai
Smagumam kuņģī

Jāatceras, ka mūsu gremošanas sistēma nav spējīga izcili strādāt
ārkārtas režīmā. Ieteicams ir ievērot mērenību, ēst nelielām porcijām,
uzņemt pietiekami daudz šķidruma.
Ja tomēr rodas nepieciešamība, var lietot fermentus, enzīmus
saturošu bezrecepšu medikamentu, kas palīdz sašķelt ogļhidrātus,
taukus un olbaltumvielas. Šādu medikamentu ir pareizi lietot tieši
ēšanas laikā, negaidot, kad iestājas smaguma sajūta. Jo vairāk gan
tauku, gan olbaltumvielu konkrētā šķīvja saturā, jo vairāk fermentu
nepieciešams.
Ja jūtama dedzināšana, noder košļājamās tabletes ar magniju un
kalciju – sārmainas vides savienojumi, kas neitralizē skābi.
www.e-menessaptieka.lv

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

Svarīgi, vai produkti (jo īpaši tie, kas celti svētku galdā un nereti tur
atrodas vairākas stundas) tiek pareizi uzglabāti un vai visi patiešām ir
piemēroti ilgākai uzglabāšanai.
Saindēšanos, kā simptomi var būt slikta dūša, vemšana, caureja visbiežāk
mēdz izraisīt svaigi, termiski neapstrādāti produkti, taču arī apstrādātie
produkti var būt bīstami, ja to derīguma termiņš ir beidzies. Papildu slodzi
organismam dod arī pārmērīga alkohola lietošana. Šādas un līdzīgas
kombinācijas var izraisīt vēdera sāpes un caureju. Ja tā ir noticis, noderēs
absorbenti – aktivētā ogle – viena tablete uz 10 kg ķermeņa svara,
diosmektīts vai silīcijskabes gels.
Tiesa, jāuzmanās ar absorbentu pārdozēšanu, jo tie absorbē ne tikai
patogēno floru, bet arī labās baktērijas. Jāatceras arī lietot pietiekami
daudz ūdens, tā kā caureja veicina organisma atūdeņošanos.

Probiotikas – tad, ja lietotas
antibiotikas

Probiotiķus ņemt talkā tad, ja ir lietotas antibiotikas. Jāņem vērā, ka
probiotiskajos produktos ir dažādi labo baktēriju celmi, tādēļ svarīgi
saprast, kurā brīdī ko lietot. Zarnās dzīvo dažādas baktērijas un, piemēram,
tās, kas uzturas resnajā zarnā, atšķiras no tām, kas dzīvo tievajā zarnā gan
celmu ziņā, gan kvantuma ziņā.

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka
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PRET SAAUKSTĒŠANOS UN IMUNITĀTEI

no

2 03

no

-20%

no 2.54€

4 87

no 6.09€

-20%

KLEPUS LAIKĀ

Dr. Pakalns TĒJAS

GoRespiro
Balzams 100 ml, kapsulas N15,
N30

Tējas ar patīkamu smaržu un garšu. Lieliski bagātina ikdienas uzturu, labvēlīgi ietekmējot dzīves kvalitāti.
Чаи с приятным запахом и вкусом. Превосходно обогащают ежедневный рацион, и благоприятно влияют
на качество жизни.
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

GoRespiro Kids - dabas vielu balzams elpceļiem ar melleņu sulu. Bērniem no 3 gadu vecuma. GoRespiro
kapsulas - augu ekstraktus un augu izcelsmes vielas saturošs komplekss elpošanas sistēmai. No 12 gadu
vecuma.
GoRespiro Kids - бальзам для дыхательной системы с натуральным черничным соком. Для детей с 3 лет.
GoRespiro капсулы - натуральный комплекс для дыхательной системы. Детям с 12 лет и взрослым.
Reklāmas devējs: SIA Silvanols

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-25%

no 7.79€

-20%

no 5.84€

6.00€

7.50€

IMUNITĀTEI

AIZLIKTAM DEGUNAM

C vitamīns 500 mg
ar apelsīnu garšu

Sinurin®
Deguna pilieni 10 ml

Košļājamas tabletes N50

C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, palīdz samazināt
nogurumu un nespēku.
Витамин С способствует нормальной работе иммунной системы, защите клеток от оксидативного стресса,
помогает уменьшить усталость и апатию.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Sinurin® pilieni satur augu bāzes ēteriskās eļļas, kas atvieglo elpošanu.
Sinurin® содержит растительные эфирные масла, которые облегчают дыхательные пути.
Reklāmas devējs: SIA AD Smart

Medicīnas ierīce.

-35%

-35%

16.32€

10.61€

29.99€

19.49€

IMUNITĀTEI

VĪRUSU INFEKCIJU
PROFILAKSEI

Imunital® SHOTS

Agovirax

Flakoni 10 ml, N20

Deguna aerosols 20 ml

Agovirax var ievērojami samazināt SARS-CoV-2 infekcijas un vīrusa izplatīšanās risku. Sīkāka informācija par
pētījumiem: https://agovirax.com/lv/publikacijas/
Agovirax может значительно уменьшить риск распространения вируса и инфекции SARS-CoV-2.
Reklāmas devējs: Grynumber Health

Medicīnas ierīce.

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

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

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

menessaptieka

mobilā aplikācija
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NEPALAID GARĀM

-15%

-30%
8.39€

11.99€

JUTĪGĀM UN SAUSĀM ACĪM

NIERU DARBĪBAI

Ocutein SENSITIVE
PLUS

Fitolizyna nefrocaps
PLUS

Mitrinoši pilieni acīm 15 ml

Kapsulas N30

Ocutein SENSITIVE PLUS – mitrinoši pilieni acīm ar hialuronu un melleņu ekstraktu. Mitrina, palīdz mazināt
kairinājumu, veicina acu reģenerāciju, piemēroti lietošanai kontaktlēcu nēsāšanas gadījumā.
Ocutein SENSITIVE PLUS – капли с гиалуроном и экстрактом черники для глаз. Увлажняют, помогают
уменьшить раздражение, поддерживают регенерацию глаз, подходят при ношении контактных линз.
Reklāmas devējs: SanoSwiss, UAB

Medicīnas ierīce.

Unikāla 7 augu ekstraktu kombinācija tā ir kompleksa pieeja urīnpūšļa un citu urīnceļu pareizu darbību
uzturēšanai. 1 kapsula 2 x dienā.
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.
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-40%

līdz

no 16.49€

no

no 9.89€

5 39

ACĪM

AKNĀM

OCUTEIN

Essentiale® forte N
300 mg kapsulas N30 5.39 €,
600 mg kapsulas N30 12.89 €

Kapsulas N30

PHOSPHOLIPIDA EX SOIA

Ocutein RETIN – uzlabota formula pie lielām slodzēm, acu mikrocirkulācijai. Ocutein BRILLANT – briljanta
aizsardzība nogurušām, pie lielām slodzēm acīm. Ocutein FORTE – trīskārša iedarbība uz acīm pie lielām
slodzēm.
Ocutein RETIN – улучшенная формула для микроциркуляции нагруженных глаз. Ocutein BRILANT –
бриллиантовая защита для уставших, нагруженных глаз. Ocutein FORTE – тройное воздействие на сухие,
нагруженные глаза.
Reklāmas devējs: : SanoSwiss, UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

JAUNUMS!

9.34€

10.99€

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.
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!

-30%

15.69€

-15%

10.98€

17.84€

20.99€

REDZEI

PROSTATAI UN POTENCEI

Ocuval Strong

RED3

Kapsulas N30

Kapsulas N60

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.
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: UAB Valentis Baltic

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

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS

-25%

10.19€

-25%

7.64€

9.89€

13.19€

NERVU SISTĒMAS DARBĪBAI

ASINS MIKROCIRKULĀCIJAI

Sedanorm®

ProVens

Kapsulas N30

Tabletes N30

Sastāvā esošais grifonijas sēklu ekstrakts palīdz uzturēt normālu nervu sistēmas un smadzeņu darbību.
Находящийся в составе экстракт семян грифонии способствует нормальной деятельности нервной
системы и работы мозга.
Reklāmas devējs: SIA AD Smart

Uzlabo asins cirkulāciju, aizsargā asinsvadu sieniņas. Antioksidanta īpašības. Samazina diabētiskās
retinopātijas un acs deģeneratīvos procesus. Uzlabo cukura metabolismu. Piemīt pretiekaisuma efekts.
Улучшает кровообращение и защищает стенки кровеносных сосудов. Своиства антиоксидантa. Cнижает
прогрес диабетической ретинопатии. Улучшает метаболизм сахара. Cнижает дегенеративные процессы
в глазaх.
Reklāmas devējs: Unimed Pharma spol.sr.o.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

JAUNUMS!

-20

%

17.99€

JAUNUMS!

14.39€

-20%

19.79€

15.83€

SIRDIJ, SMADZENĒM, REDZEI

VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS

OmegaPure Max

Vitamīns D3 100 µg

Mīkstās kapsulas N60

Kapsulas N100

HOLEKALCIFEROLS
OmegaPure Max 1250 mg N60 ir īpaši veidota formula ar augstas koncentrācijas Omega 3 polinepiesātinātajām
taukskābēm (EPS un DHS) 840 mg vienā kapsulā. Zivju eļļa ir iegūta no atklātās jūras anšovu zivīm.
OmegaPure Max 1250 mg N60 это специально разработанная формула с высокой концентрацией Омега 3
полиненасыщенных жирных кислот (EPA и DHA) 840 mg в одной капсуле. Рыбий жир получен из морских
анчоусовых рыб.
Reklāmas devējs: SIA Medochemie Latvia

Vitamīns D3 (holekalciferols) stiprina kaulus un locītavas, turklāt tam ir svarīga loma šūnu vielmaiņā. Regulāra
D3 vitamīna lietošana uzlabo kalcija un magnija vielmaiņu un uzsūkšanos zarnu traktā.
Витамин D3 укрепляет кости и играет важную роль в клеточном обмене веществ
Регулярное употребление витамина D3 улучшает обмен веществ и происходящее в кишечнике всасывание
кальция и магния в кровь.
Reklāmas devējs: Dendera invest SIA

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-20%

PIEDĀVĀJUMS

BIOFARMACIJA
BIOFARMACIJA – unikāli dabīgas

izcelsmes pulverveida uztura bagātinātāji
bez jebkādām ķīmiskām palīgvielām.

UZTURA BA G ĀTINĀTĀ JS. UZTURA BA G ĀTINĀTĀ JS NEAIZSTĀ J PILNVĒRTĪGU UN SABAL ANSĒTU UZTURU.
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NEPALAID GARĀM

10

99

JAUNUMS!

16 65
ASINSVADUS AIZSARGĀJOŠS
LĪDZEKLIS

VITAMĪNI GRŪTNIECĒM

Elevit® Pronatal

Hesio 500 mg

Apvalkotās tabletes N30

Apvalkotās tabletes N60

450 MG DIOSMĪNA, 50 MG CITU FLAVONOĪDU HESPERIDĪNA VEIDĀ
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.
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.
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.

Hesio ir paredzēts pieaugušajiem: apakšējo ekstremitāšu hroniskas vēnu slimības simptomu – smaguma sajūtas,
kāju pietūkuma, sāpju, nakts krampju ārstēšanai, akūtas hemoroīdu krīzes funkcionālo simptomu, piemēram, sāpju,
asiņošanas un pietūkuma anālā rajonā, ārstēšanai. Precīzas lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Hesio применяется у взрослых для лечения симптомов хронического заболевания вен нижних
конечностей – тяжести, отека ног, боли, ночных судорог, функциональных симптомов острого геморроидального
криза, таких как боль, кровотечение и припухлость в анальной области. Для точной дозировки смотреть
инструкцию по применению.
Reklāmas devējs: Zentiva Group, a.s. filiāle Latvijā. ID 16994.
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!

-25%

no 14.43€

20 59

no 10.82€

PALĪDZ ATMEST SMĒĶĒŠANU

PRET KĀRPĀM / VARŽACĪM

Nicorette Coolberry,
Nicorette Coolmint

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

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

Medicīnas ierīce.

ENERĢIJAI UN IMUNITĀTEI

VitirON™
VitirON Immunity Strong
VitirON Kids Grown UP
VitirON Kids Sport Energy
VitirON Man MultiLong

-25%

līdz

no 13.99€

NICOTINUM

1 mg/devā aerosols izsmidzināšanai
mutes dobumā, šķīdums 13,2 ml

Mazina tieksmi pēc nikotīna sākot no 30 sek. un atvieglo smēķēšanas atcelšanas simptomus, sekmējot
smēķēšanas pārtraukšanu. Pieaugušajiem no 18 g. sākt ar 1-2 aerosola devām ik pēc 30-60 min., līdz 4 devām
1 st. laikā, līdz 16 stundām. Rekomendācijas pilnam ārstēšanas kursam skatīt instrukcijā.
Уменьшает тягу к никотину начиная с 30 секунд и облегчает симптомы отмены курения, способствуя
отказу от курения. Для взрослых от 18 лет. начинать с 1-2 доз аэрозоля каждые 30-60 минут, до 4 доз в
течение 1 часа, до 16 часов. Рекомендации для полного курса лечения см. в инструкции по применению.
Reklāmas devējs: Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā, LV-NI-2100008
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!
PIEDĀVĀJUMS

no 10.49€

Kapsulas N30
Pastilas N50
Vitamīni ENERĢIJAI un IMUNITĀTEI.
Niacīns, B12, C, biotīns palīdz nodrošināt
normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.
Vitamīni C, D, B12, cinks un selēns
veicina normālu imūnsistēmas darbību.

Reklāmdevējs: UAB Teva Baltics ﬁliāle Latvijā. VTR-LV-00095

UZTURA BA G ĀTINĀTĀ JS. UZTURA BA G ĀTINĀTĀ JS NEAIZSTĀ J PILNVĒRTĪGU UN SABAL ANSĒTU UZTURU.
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GAN LIELIEM, GAN MAZIEM

no

4 97

5 49

PRET DRUDZI UN SĀPĒM

AIZLIKTAM DEGUNAM

Ibugard

Vibrocil

Supozitoriji 60 mg 4.97 €,
125 mg 5.39 €

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

PHENYLEPHRINUM, DIMETINDENI MALEAS
Supozitoriji Ibugard 60 mg bērniem no 3 mēn. līdz 2 g.v., 125 mg bērniem no 2 g. līdz 6 g.v. Cīnās pret drudzi un
sāpēm, mazina iekaisumu. Precīzas lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Свечки Ibugard 60мг детям с 3 месяцев до 2 лет и Ibugard 125 мг детям с 2 лет до 6 лет. Cнижает
температуру и боли, уменьшает воспаление. Точную дозировку см. в инструкции по применению.
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

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.
Уменьшаeт отек носа в случаях простуды, ринита и воспаления пазух носа. Применениe. Дети 1 - 6 лет:
1 - 2 капли в каждую ноздрю 3 - 4 раза в день. Дети от 6 лет и взрослые: 3 - 4 капли в каждую ноздрю
3 - 4 раза в день.
Reklāmas devējs: Taula Rīga SIA. ©2021 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs. CHLV/CHVIBR/0003/19/NOV
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!

IBUPROFENUM

5 69

5 79
VIRSPUSĒJU ĀDAS
BOJĀJUMU ĀRSTĒŠANAI

PRET SĀPĒM UN DRUDZI

Recreol®

Nurofen bērniem
Suspensija iekšķīgai lietošanai
100 mg/5ml (apelsīnu) 100 ml

50 mg/g krēms, 50 g
50 mg/g ziede, 50 g

DEXPANTHENOLUM

Īpaši izstrādāts bērniem vecumā no 3 mēnešiem līdz 12 gadiem. Lieto drudža, kā arī vieglu līdz vidēji smagu
sāpju simptomātiskai terapijai. Precīzas lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Специально разработан для детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Используется для снятия озноба,
а так же при симптомах боли легкой и средней тяжести. Точную дозировку смотреть в инструкции по
применению.
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Dažādas ģenēzes virspusēju ādas bojājumu atbalstošā ārstēšana, mitrinot epidermālo barjeru, veicinot
epitēlializāciju ar turpmāku pretiekaisuma un pretniezes efektu. Uzziest plānā kārtiņā uz bojātās ādas virsmas
vienu līdz vairākas reizes dienā.
Поддерживающая терапия поверхностных повреждений кожи различного происхождения,
путем увлажнения эпидермального барьера, стимулирования эпителизации с дальнейшим
противовоспалительным и противозудным действием. Нанести тонким слоем на поврежденную
поверхность кожи один или несколько раз в день.
Reklāmas devējs: AS “Grindeks”
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

IBUPROFENUM

no

-20%

5 89

no 67.94€

no 54.35€

AIZCIETĒJUMU NOVĒRŠANAI

Microlax®

INHALATORI

Microlife®

625 mg/90 mg/9 mg/ml
Rektālais šķīdums
12 x 5 ml 14.79 €, 4 x 5 ml 5.89 €

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

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

www.menessaptieka.lv

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

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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GUDRI PIRKUMI

7 79

7 99

PRET KAKLA SĀPĒM

PRET SĀPĒM

Strepsils® Intensive

Ibuprofen JNX 400 mg

8,75 mg sūkājamās tabletes N24

Tabletes N100

FLURBIPROFENUM
Palīdz novērst kakla iekaisuma simptomus. Sastāvā esošai aktīvai vielai Flurbiprofēnam piemīt spēcīga
pretsāpju, pretdrudža un pretiekaisuma darbība. Pieaugušajiem 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 (Poland) S.A.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Ibuprofēns mazina sāpes, pazemina temperatūru un samazina iekaisumu. Lietošana: pieaugušajiem un
pusaudžiem no 15 gadu vecuma līdz 3 tabletēm dienā.
Ибупрофен уменьшает боль, снижает температуру и снимает воспаление. Применение: взрослым и
подросткам c 15 лет до 3 таблеток в день.
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

IBUPROFENUM

8 99

9 99

PRETSĀPJU GELS

GREMOŠANAS VEICINĀŠANAI

Olfen® 1% gels

Pangrol® 10000 V

Gels 100 g

Zarnās šķīstošas cietās kapsulas
N50

PANCREATIS PULVIS

DICLOFENACUM NATRICUM
Mazina akūtas sāpes un pietūkumu traumētajās locītavās un apkārtējos audos. No 14 gadu vecuma uzklāt
2-4 g gela 3-4 x dienā.
Уменьшает острую боль и отек в травмированных суставах и окружающих тканях. Oт 14 лет применять по
2-4 г геля 3-4 раза 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.

Lieto aizkuņģa dziedzera gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumiem. Lietošana
pieaugušajiem: 2-5 kapsulas ēdienreizē.
Помогает при недостатке образования и выделения пищеварительных ферментов поджелудочной железы.
Дозирование взростлым: 2-5 капсулы во время еды.
Reklāmas devējs: SIA “Berlin-Chemie/Menarini Baltic”, Bauskas iela 58a-605, Rīga, LV-1004. Tālr. 67103210.
LV_PAN-08-2021_V1_printdigital/12/2021
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!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

11 79

KĀ
IETAUPĪT?

NOVĒRŠ UN ĀRSTĒ CAUREJU

Enterol 250 mg
Cietās kapsulas N30

SACCHAROMYCES BOULARDII
Akūtas infekciozas baktēriju vai vīrusu izraisītas caurejas ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu
vecuma. 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.
Для лечения острой бактериальной или вирусной диареи у взрослых и детей старше 6 лет. Для
профилактики и лечения диареи, вызванной применением антибиотиков. Можно применять одновременно
с антибиотиками.
Reklāmas devējs: BIOCODEX SIA. Enterol zāļu apraksts – 02/2021. Reklāma izskatīta – 12/2021. ID Nr. 94644900
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

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

www.menessaptieka.lv

PĒRC GUDRI,
PLĀNO IZMAKSAS!
Dažkārt 3 mazo iepakojumu
vietā izdevīgāk ir iegādāties
vienu lielo iepakojumu,
jo izmaksas uz 1 tableti būs zemākas.
Nepērc to, kas tev nav vajadzīgs!

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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IEKLAUSIES FARMACEITA PADOMOS!

Pārslimots
Covid-19
Tikai noskaidrojot, kādas rezerves ir izsīkušas un,
līdzteku citām veselības atgūšanu veicinošām darbībām,
apgādājot organismu ar apdomīgi mērķētiem vitamīniem
un minerālvielām, var tam palīdzēt atjaunoties,” saka
2021. gada farmaceita balvu ieguvušais Mēness Aptiekas
farmaceits Vadims Brižaņs. Kam tad īsti būtu jāpievērš
uzmanība?

Padomus sagatavoja
Mēness Aptieka farmaceits
VADIMS BRIŽAŅS

Covid-19 nelāgā pēcgarša

Lai gan lielākais vairums inficētu cilvēku šo vīrusu pārslimo samērā viegli, daļa
pacientu negatīvas sekas jūt vēl ilgi – pat vairākus mēnešus pēc tam. “Nogurums un
nespēks, galvassāpes un reiboņi, elpošanas grūtības, miega traucējumi, depresija,
trauksme – to visu medicīna dēvē par postvirālo sindromu. Turklāt nereti vīruss ir
saasinājis arī kādu hronisku slimību, dažkārt smagi jūtamas slimošanas psihosociālās
sekas – sarežģījumi pilnvērtīgi atgriezties darbā vai zaudēts darbs, finansiālas
grūtības. Tas viss tikai vēl vairāk nomāc un kavē atjaunošanos,” norāda farmaceits.

Vispusīga apskate

Vadims Brižaņs atgādina – pirms doties uz aptieku pēc bezrecepšu zālēm, vitamīniem
un uztura bagātinātajiem, ir nepieciešams izrunāties ar ģimenes ārstu, veikt tehnisko
apskati – nodot asins un urīna analīzes, iespējams, Holtera monitorēšanu, kas fiksē
sirdsdarbību, kardiogrammu, datortomogrāfiju vai plaušu rentgenu, konsultēties ar
neirologu, pulmonologu vai citu speciālistu, ja vajag, arī ar psihoterapeitu, uztura
speciālistu. “Svarīgi ir veikt visus izmeklējumus, ko speciālisti uzskata par
nepieciešamiem, lai iegūtu visaptverošu ainu par organisma stāvokli pēc slimošanas.
Tikai tad var droši zināt, kādus resursus organisms ir zaudējis, kas ir vājais posms un
kam jāveic korekcijas”

Mērķtiecīgi un nepārspīlējot

Lai tiktu skaidrībā, kā zāles un vitamīni mijiedarbojas, kas tieši būs piemērotākais un
vajadzīgākais, var noderēt farmaceita konsultācijas. “Varbūt ārsts ir izrakstījis kādas
zāles, iespējams, rekomendēts lietot konkrētu vitamīnu, minerālvielu. Te tad arī sākas
farmaceita kompetence – ieteikt pacientam piemērotāko, pārliecināties, ka nav risku
nelabvēlīgai mijiedarbībai, izskaidrot, kā to visu pareizi lietot, lai gūtu maksimālu
labumu,” uzsver Vadims Brižaņs.
Iespējams, analīzes uzrāda konkrēta vitamīna vai minerālvielas deficītu organismā, un
tā kompensēšanai ir nepieciešama noteikta forma un deva. Var izrādīties, ka
organismam vajadzīgs vēl kaut kas. “Piemēram, ja pastiprināti sāk lietot D vitamīnu,
var strauji iztērēties organisma magnija rezerves un kāda brīdī var iestaties magnija
nepietiekamība, jo D vitamīna aktivizācijai ir nepieciešams magnijs. Savukārt magnija
deficīts izslēdz D vitamīna sintēzes un metabolisma ceļu. Turklāt tas ir arī viens no
organismam vitāli svarīgiem minerāliem, kas piedalās ārkārtīgi daudzās reakcijās un ir
cieši saistīts arī ar B grupas vitamīniem. Tādēļ pirms uzsākt palielinātu D vitamīna
devas lietošanu, ir jāizvērtē, kas notiks ar citām organismam vajadzīgām vielām,”
skaidro farmaceits.

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

Noderīga pēc slimošanas var būt multivītamīnu jeb polivitamīnu izvēle, kā sastāvā (līdzās
vairākiem citiem) viena vitamīna deva ir ievērojami lielāka. “Šāds preparāts neietekmē
pārējo vitamīnu un minerālu koncentrācijas izmaiņas organismā,” apgalvo Vadims Brižaņs un
mudina noteikti konsultēties ar farmaceitu, pirms kādu vitamīnu vai minerālvielu uzsākt
lietot pastiprināti. Tāpat farmaceits atgādina, ka jāpievērš uzmanību antioksidantiem –
A, E, C vitamīnam, selēnam, cinkam. Neatbilstošas, pārāk lielas vitamīnu devas organisms
nespēj uzņemt un pilnvērtīgi izmantot, tādēļ viss jālieto ar mēru.
Papildu minerālvielas iespējams būs nepieciešamas, lai atgūt fizisko formu. “Slimošanas
mazkustīgais laika posms bieži vien izraisa muskuļu vājumu – kustēties ir grūti, kustības
rada sāpes. “Ja tā, tad noteikti jāvēršas pēc palīdzības pēc fizioterapeita. Savukārt
farmaceits var ieteikt līdzekli, kas noderīgs saitēm un locītavām, un satur, piemēram,
kolagēnu, hialuronskābi, glikozamīnu.”

Palīdzība gremošanas sistēmai

Nereti pēc Covid-19 pārslimošanas vērojamas gremošanas sistēmas problēmas.
“Gremošanas sistēma parasti visātrāk pielāgojas situācijai – tā esam ieprogrammēti –
ja nav vajadzības, netiek tērēti hormoni, enzīmi un citi organisma savienojumi. Ja kādā laika
posmā, piemēram, slimojot ar vīrusa infekciju, to izmantošana samazinās, aizkuņģa
dziedzeris pielāgojas un nerada enzīmus, kas parasti šķeļ taukus un olbaltumvielas.
Atkopjoties pēc slimošanas, organisms pieprasa olbaltumvielas, taukus, vitamīnus, un tos
tagad vajag sašķelt un uzsūkt organismā. Taču aizkuņģa dziedzeris, kam tas nav bijis jādara,
piemēram, divas nedēļas, ir kļuvis slinks, un aktīvam darbam tūlīt nav gatavs. Par to liecina
malabsorbcijas simptomi jeb gremošanas sistēmas vājums. Noderīga būs pareiza enzīmu un
gremošanas fermentu lietošana. Pareizi, tas nozīmē ēdienreizes laikā, vēlams – dienas vidū.
Kā organismam pēc slimošanas palīdzēt ar vēlamo uzturu un kas tieši organismam ir
nepieciešams pastiprināti, var izskaidrot uztura speciālists, bet farmaceits ieteiks, kā šīs
vielas uzņemt papildu ar uztura bagātinātājiem.

Kā mazināt miega traucējumus?

Miega traucējumi ir visai bieži izplatītas Covid-19 sekas. Ja situācija ir patiešām nopietna –
miega traucējumi ir mokoši, tie samazina dzīves kvalitāti, nepieciešama speciālista
konsultācija. Vieglākā gadījumā farmaceits var palīdzēt saprast, kādas bezrecepšu zāles
izvelēties. Piemēram, ja ir grūtības iemigt, var mēģināt lietot melatonīnu saturošu līdzekli
vai kādu fitopreparātu, kas paredzēts miega kvalitātes uzlabošanai. Ideāli, ja gan miega, gan
citas problēmas, kas seko pēc pārslimošanas, var apspriest ar savu farmaceitu – to, pie
kura uz aptieku cilvēks dodas visbiežāk, ar kuru izveidojies labs kontakts un kam uzticas.
Iespējams, ar farmaceitu saruna uzsākta jau slimošanas laikā, izmantojot tiešsaistes
farmaceitiskās konsultācijas iespēju. Tad sadarbību var turpināt arī pēc tam, kad kovids ir
izārstēts un aktuāla kļuvusi pilnīga atlabšana.
meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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NEPALAID GARĀM

no

3 59

-40%

līdz

-25%

no 4.79€

no 5.64€

no 7.05€

IMUNITĀTEI

IMUNITĀTEI

D3 VITAMĪNS
D3 VITAMĪNS MAX
D3 MAX BEZ GARŠAS

WALMARK
produkti imunitātei
Aerosols 8 ml, tabletes N30,
kapsulas N30

Pilieni 10ml
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

Mega C vitamīns – liela C vitamīna deva vienā tabletē. C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību un
šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Mega D vitamīni kapsulu un spreja formā - plaša produktu izvēle
imunitātes stiprināšanai visai ģimenei.
Мега витамин С – высокая доза витамина С в одной таблетке. Витамин С способствует нормальному
функционированию иммунной системы и защите клеток от окислительного стресса. Mega D витамины в
форме капсул и спрея - широкий выбор продуктов для укрепления иммунитета для всей семьи.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-20%

no 8.15€

-20%

no 6.52€

19.11€

23.89€

JŪSU BIORITMIEM

IMUNITĀTEI

BioChronoss

Acerola Sweet

Kapsulas N12, N24

Tabletes N250

neuroREST - miega kvalitātei. neuroOFFICE - fiziskajām un garīgajām darbaspējām. cardioRELAX holesterīna kontrolei.
neuroREST - для качества сна. neuroOFFICE - для физической и умственной работоспособности.
cardioRELAX - для баланса холестерина.
Reklāmas devējs: UAB SanoSwiss

Veicina normālu imūnsistēmas darbību un šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. C vitamīns palīdz samazināt
nogurumu un nespēku, uzlabo dzelzs uzsūkšanos, kā arī veicina normālu kolagēna veidošanos.
Для нормального функционирования иммунной системы, защиты клеток от окислительного стресса.
Помогает уменьшить усталость и слабость, улучшает усвоение железа и способствует образованию
коллагена.
Reklāmas devējs: Loodustoode OÜ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

Galvenās Covid-19
komplikācijas:

Elpas trūkums;
Ilgstošas sūdzības par nespēku;
Muskuļu vājums;
Aizdusa;
Ilgstošs klepus;
Kognitīvie traucējumi u.c.

Rehabilitācijas programmas
rezultāti:

REHABILITĀCIJA PĒC COVID-19

Tiek uzlabota elpošanas funkcija;
Uzlabojas plaušu ventilācija;
Uzlabojas bronhu drenāža;
Samazinās muskuļu vājums;
Palielinās fiziskā izturība;
Stabilizējas emocionālais stāvoklis u.c.

Rehabilitācijas programma pēc
pārslimotas Covid-19 vīrusa infekcijas

Pieteikties
epoliklinika.lv
8828
677 999 77
vca.lv

Ārstniecības iestādes kods: 0100-64120

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka
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AICINĀM PIETEIKTIES KONKURSĀ
UZ APMAKSĀTĀM STUDIJĀM
UN STIPENDIJU PROFESIJĀ

FARMACEITA ASISTENTS
Papildus informācija
un pieteikšanās:

– Iegūsti profesiju un pēc studijām sāc strādāt aptiekā

https://karjera.menessaptieka.lv/

28 458 318

www.e-menessaptieka.lv

– Papildini farmaceita asistentu pulku, pievienojoties
1400 šīs profesijas pārstāvjiem Latvijā

www.menessaptieka.lv

meness_aptieka

menessaptieka
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KOSMĒTIKA

-20%

no 10.79€

-40%

līdz

no 8.63€

no 9.95€

SAUSAI VAI ATOPISKAI ĀDAI

ĀDAS KOPŠANAI

Bioderma Atoderm

AVÈNE COLD
CREAM

ĀDU ATTĪROŠAJIEM LĪDZEKĻIEM

Atoderm higiēnas līdzekļi maigi nomazgā ādu, mitrina, nostiprina ādas barjeru un atjauno ādas komfortu.
Paredzēti sejas un ķermeņa mazgāšanai pieaugušiem, bērniem un zīdaiņiem. Ļoti laba panesība.
Mягко очищает кожу, oбеспечивает чувство абсолютного комфорта. Oбновляет и укрепляет барьер кожи,
увлажняет и успокаивает кожу. Подходит для взрослых, детей и младенцев для кожи лица и тела.
Reklāmas devējs: SIA Remedica

AVÈNE COLD CREAM - tie ir produkti visai ģimenei. Lai aizsargātu ādu no aukstuma, mitruma un temperatūras
maiņas ietekmes. Produktiem neitrāla smarža un ātra absorbācija.
AVÈNE COLD CREAM - это продукты для всей семьи. Для защиты кожи от влияния холода, влажности и
изменения температуры.
Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

-25%

no 6.78€

-30%

no 5.09€

no 23.46€

ĀDAS KOPŠANAI

Multi-Mam

JOWAÉ Wrinkle

Balzams 30 ml, kompreses N12,
gels 15 ml

Krēms pret grumbām normālai/
kombinētai ādai 40 ml, krēms
pret grumbām sausai ādai 40 ml,
krēms pret grumbām ādai ap
acīm 15 ml

SAUSAI ĀDAI

UreaRepair PLUS
Satur keramīdus, DMF, gliko-glicerīnu un urea –
zelta standartu sausas ādas kopšanā.
Reklāmas devējs: NIVEA Polska

JOWAÉ – pret grumbām ar antioksidantiem, žeņšeņu un hialuronskābi. Mazina grumbas un uzlabo ādas elastību.
JOWAÉ – против морщин с антиоксидантами, женьшенем и гиалуроновой кислотой. Уменьшает морщины
и повышает эластичность кожи.
Reklāmas devējs: SIA ALLIUM UPI

-30%

līdz

no 9.95€

Nomierina ādu un nodrošina 48 stundu
aizsardzību pret sausas ādas simptomiem.
Āda kļūst gluda un maiga.

no 16.42€

MĀMIŅĀM UN BĒRNIEM

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

Eucerin

no 7.46€

no 7.96€

PIEDĀVĀJUMS
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DUBULTSKAISTUMS – LIELIE IEPAKOJUMI

-50%

10.95€

-40%

5.48€

12.95€

HIGIĒNAI

ĀDAS ATTĪRĪŠANAI

Vaginnex

MINCER PHARMA
Vita C Infusion Nr. 611

Intīmās mazgāšanās līdzeklis
300 ml

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

Micelārais ūdens 500 ml

Mincer Pharma Vita C Infusion No. 611 reģenerējošais micelārais ūdens maigi un rūpīgi attīra poras, normalizē
tauku dziedzeru darbību.
Mincer Pharma Vita C Infusion №611 Regeneration Micellar Water мягко и деликатно очищает поры и
нормализует работу сальных желез.
Reklāmas devējs: AS Recipe Plus

-50%

-50%

līdz

no 16.76€

līdz

no 9.64€

no 19.59€

no 9.80€

ĶERMEŅA ĀDAS KOPŠANAI

ĀDAS KOPŠANAI

BABĒ

URIAGE

Laboratorios BABĒ piedāvā dermokosmētiskos risinājumus zīdaiņu, bērnu un pieaugušo ādas veselības
uzturēšanai.
Laboratorios BABĒ предлагает дермокосметические решения для поддержания здоровья кожи младенцев,
детей и взрослых.
Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

URIAGE ir franču dermatoloģiskā kosmētika - eksperts ādas kopšanā un ādas problēmu risināšanā visiem
ģimenes locekļiem.
URIAGE - французская дерматологическая косметика, специализирующееся на уходе за кожей и решении
кожных проблем для всех членов семьи.
Reklāmas devējs: UAB Herba Humana

-20

-40%

%

14.13€

līdz

11.30€

no 18.99€

no 11.39€

SAUSAI ĀDAI

SAUSAI VAI ATOPISKAI ĀDAI

Linola®

Pharmaceris
EMOTOPIC

Dušas želeja 300 ml

Linola® - izcili līdzekļi sausai ādai! Linola® produktu sastāvā ir linolskābe, kam ir liela nozīme ādas dabīgo
aizsargspēju uzturēšanā, palīdz ādai novērst mitruma zuduma cēloņus un veicina ādas atjaunošanos.
Linola® - превосходные средства для сухой кожи! Продукты Linola® содержат линолевую кислоту,
имеющую большое значение в поддержании природных защитных свойств кожи, помогают коже
устранить причины потери влаги и способствуют восстановлению кожи.
Reklāmas devējs: AS Sirowa Rīga

www.e-menessaptieka.lv

7.77€

www.menessaptieka.lv

EmoTopic līnijas produkti intensīvi baro ādu un nostiprina ādas hidrolipīdu slāni. Palīdz mitrināt, mīkstināt un
nomierināt ādu, kura pakļauta niezei un kairinājumam. Piemēroti jau no pirmās dzīves dienas.
Продукты линии EmoTopic интенсивно питают кожу и укрепляют ее гидролипидный слой. Помогают
увлажнить, смягчить, а так же успокаивают кожу, склонную к зуду и раздражению. Подходит с первого
дня жизни.
Reklāmas devējs: SIA G.MIEŽIS ĀRSTS

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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-50%

līdz

no 15.85€

no 7.93€

8.55€
ĀDAS KOPŠANAI

SAUSAI ROKU ĀDAI

Dermokosmētika
AVÈNE

BABĒ atjaunojošs
roku krēms

Francijā ražota dermokosmētika, kurā pamata sastāvdaļa produktos ir AVÈNE TERMĀLĀ AVOTA ūdens - tīrs, ar
zemu minerlizācijas līmeni, ar ādu nomierinošām un dziedējošām īpašībām.
Произведенная во Франции дермокосметика, в продуктах которой как базовый ингредиент AVÈNE THERMAL
WATER - вода - чистая, с низким уровнем минерализации, с успокаивающими свойствами для кожи.
Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

Dziļi mitrina, baro, atjauno un aizsargā sausu, ļoti sausu roku ādu. Bagātināts ar mitrinošu molekulāro slāni un
atjaunojošo kompleksu, uzreiz atjauno optimālo ādas elastību nepadarot roku ādu taukainu.
Благодаря кремовой, легко впитывающейся текстуре мгновенно питает кожу, восстанавливая эластичность
и оптимальную увлажненность сухой, очень сухой или поврежденной кожи рук.
Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

-40%

-40%

līdz

no 15.49€

līdz

no 10.84€

no 14.22€

ĀDAS KOPŠANAI

ĀDAS KOPŠANAI

BIODERMA

La Roche-Posay

Darbojoties uz ādas nelīdzsvarotību bioloģiskajiem cēloņiem, gan profilaktiski, gan pirms dermatoloģiskas
ārstēšanas, tās laikā un pēc, mēs stiprinām ādas veselību, jau sākot no tās attīrīšanas, labākai un laimīgākai
dzīvei.
Воздействуя на биологические причины дисбаланса кожи, как профилактически, так и до, во время и
после дерматологического лечения, мы укрепляем здоровье кожи, начиная с ее очищения, для лучшей
и счастливой жизни.
Reklāmas devējs: SIA Remedica

Ādu nomierinošais un kairinājumu mazinošais termālais ūdens tiek izmantots katrā šī zīmola ādas kopšanas
līdzeklī. La Roche-Posay kosmētikas produkti ir piemēroti. lietošanai gan zīdaiņiem un bērniem, gan
pieaugušajiem.
Термальная вода, успокаивающая кожу и снимающая раздражение, используется во всех средствах по
уходу за кожей этой марки. Косметика La Roche-Posay подходит для использования как у младенцев, так
и у детей и взрослых.
Reklāmas devējs: LOREAL BALTIC

-20

-35%

%

no 15.15€

līdz

no 12.12€

no 18.99€

no 12.34€

ĀDAS KOPŠANAI

ĀDAS KOPŠANAI

EUCERIN®

VICHY

EUCERIN® - klīniski pārbaudīti dermokosmētikas līdzekļi, kas izstrādāti, lai pasargātu, atjaunotu Jūsu ādu un
saglabātu to veselu un skaistu, sniedzot Jums pārliecību un labsajūtu.
EUCERIN® - дерматокосметика с клиническими испытаниями, предназначенная для защиты,
восстановления и сохранения вашей кожи здоровой и красивой, дающей вам уверенность и хорошее
самочувствие.
Reklāmas devējs: NIVEA Polska

www.e-menessaptieka.lv

no 11.38€

www.menessaptieka.lv

Ikviena produkta pamatā ir Vichy vulkāniskais ūdens. Pierādīta produktu efektivitāte un pārbaudes dermatalogu
uzraudzībā. Hipoalerģiskas un jutīgai ādai piemērota formula. Prioritāte ir kliniski pierādītas un dabiskas
izcelsmes ātīvas vielas.
В основе каждого продукта лежит вулканическая вода Vichy. Доказанная эффективность продуктов и
тестирование под наблюдением дерматологов. Формула подходит для гипоаллергенной и чувствительной
кожи. Приоритет отдается клинически подтвержденным и встречающимся в природе активным веществам.
Reklāmas devējs: LOREAL BALTIC

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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-30%

-40%

līdz

no 1.62€

līdz

no 1.38€

JUTĪGU ZOBU IKDIENAS
KOPŠANAI

MUTES DOBUMA KOPŠANAI

Elmex®

SENSODYNE®

SENSODYNE® mutes kopšanas līdzekļi ir speciāli izstrādāti jutīgiem zobiem.
SENSODYNE® средства для ухода за полостью рта созданы специально для чувствительных зубов.
Reklāmas devējs: Taula Rīga SIA. ©2021 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs. LV/CHSEN/0004/13b

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.

-15%

līdz

no 3.79€

no 2.78€

no 3.48€

no

no 3.22€

3 88

no 4.85€

HIGIĒNAI

līdz

-25%

URĪNA NESATURĒŠANAS
GADĪJUMIEM

Seni Care

TENA Men
Ieliktņi, biksītes

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

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

-25%

-15

%

no 6.21€

BĒRNU HIGIĒNA

HIGIĒNAI

Pampers Premium
Care

Multi-Gyn

Pampers Premium Care autiņbiksītes ar vieglu un mīkstu iekšējo slāni nodrošina vismaigāko komfortu.
Dermatoloģiski testētas, nesatur smaržvielu alergēnus.
Подгузники Pampers Premium Care с легким и мягким внутренним слоем обеспечивают максимальный
комфорт. Протестировано дерматологами, не содержит аллергенов отдушек.
Reklāmas devējs: SIA SANITEX

www.e-menessaptieka.lv

no 8.28€

www.menessaptieka.lv

Intīmas kopšanas līnija satur līdzekļus intīmai higiēnai: produkti vaginozes profilaksei un ārstēšanai, simptomu
atvieglošanai, maksts sausuma novēršanai, šķīdumi ikdienas intīmajai higiēnai, mitras salvetes.
Cредства для интимной гигиены: средства для профилактики и лечения вагиноза, снятия симптомов,
предотвращения сухости влагалища, растворы для ежедневной интимной гигиены, влажные салфетки.
Reklāmas devējs: UAB TRIMB

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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SENIORI IZVĒLAS

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

Tālr. 8555

Gada farmaceits 2021
Vadims Brižaņs / F-1807
Mēness Aptieka 124,
t/c Origo, Stacijas lauk. 4, Rīga

DARBA DIENĀS 9 - 18

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

e-pasts: online.farmaceits@menessaptieka.lv

-25

līdz

no 47.50€

Automātiskie 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.

%

no 38.00€

PIEDĀVĀJUMS
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0 79

1 49

NERVU SISTĒMAI

SIRDSDARBĪBAI

Māteres tinktūra

Sirds pilieni RFF

Pilieni 25 ml

Šķīdums 40 ml

LEONURI TINCTURA

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

Tradicionāli lietots ārstniecības augu līdzeklis, lai atvieglotu nervu spriedzes simptomus. Pieaugušajiem jālieto
30 – 50 pilieni māteres tinktūras 3 vai 4 reizes dienā pirms ēdienreizēm.
Растительное средство традиционно используется для снятия симптомов нервного напряжения. Взрослым
следует принимать от 30 до 50 капель настойки пустырника 3–4 раза в день до еды.
Reklāmas devējs: UAB Valentis Baltic
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Mazina gludās muskulatūras spazmas asinsvados, tonizē sirdsdarbību, pazemina asinsspiedienu. Lietošana:
pieaugušajiem 20 - 25 pilieni līdz 3 reizēm dienā.
Снижают спазмы гладкой мускулатуры сосудов, тонизируют сердечную деятельность, снижают кровяное
давление. Употребление: взрослым 20 – 25 капель до трех раз в день.
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

no

3

-30%

25

līdz

no 7.69€

SIRDIJ

VITAMĪNI UN
MINERĀLVIELAS

Aspirin Cardio
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

WALMARK

100 mg zarnās šķīstošās tabletes
N28 3.25 €, N98 7.19 €

Lieto saslimstības un mirstības riska samazināšanai pacientiem ar agrāk pārciestu miokarda infarktu, atkārtota
insulta profilaksei. Zarnās šķīstošās tabletes ieteicams lietot vismaz 30 minūtes pirms ēšanas, uzdzerot
pietiekamu daudzumu šķidruma. Lietot 1-3 tabletes dienā, atbilstoši ārsta norādījumiem.
Bayer Asprin Cardio используется для снижения риска заболеваемости и смертности у пациентов
с инфарктом миокарда в анамнезе, как и для предотвращения повторного инсульта. Таблетки
растворяющиеся в кишечном тракте рекомендуется принимать не менее 30 минут перед едой с
достаточным количеством жидкости. Принимайте 1-3 таблетки в день по указанию врача.
Reklāmas devējs: SIA Bayer. PP-ASP-LV-0014-1
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz
iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

no 6.15€

Tabletes N30, N50, N100
Kalcijs-Magnijs-Cinks - kalcijs, magnijs un cinks veicina kaulu veselības uzturēšanu, cinks veicina normālu
imūnsistēmas darbību. Kalcijs-Magnijs-Cinks FORTE - augstas kvalitātes minerālvielas ar D vitamīnu kaulu
veselībai. Jods – dabīgs joda avots. Jods veicina normālu vairogdziedzera darbību, kognitīvās funkcijas un
nervu sistēmas darbību.
Кальций-магний-цинк - кальций, магний и цинк способствуют здоровью костей, цинк способствует
нормальному функционированию иммунной системы. Кальций-магний-цинк FORTE - высококачественные
минералы с витамином D для здоровья костей. Йод - природный источник йода. Йод способствует
нормальной функции щитовидной железы, когнитивной функции и функции нервной системы.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ
PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-25%

4 99

12.73€

9.55€

PRETKLEPUS LĪDZEKLIS

Bronchial Balsam

ZOBU PROTĒŽU FIKSĀCIJAI

Blend-a-dent
Original

Šķīdums iekšķīgai lietošanai
200 ml

Protēžu līme 47g x 2 gab.

MENTHOLUM, ANISI AETHEROLEUM, CAPSICI TINCTURA
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!
www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

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

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija

JANVĀRĪ
katru

PIRMDIENU

VISAM*

-20

%

SENIORIEM

* 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.

VISAI
-30%
KOSMĒTIKAI
CETURTDIENĀS
UN PIEKTDIENĀS

*

Aktivitātes spēkā ar Veselības karti.

*Atlaides un akcijas nesummējas. Aktivitāte spēkā līdz 2022. gada 28. janvārim
ceturtdienās un piektdienās. Produktu skaits ir ierobežots.
* 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.
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