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SIRDIJ

SIRDIJ

Valentis

Aspirin Cardio

Sirdsdarbību uzlabojoši pilieni
iekšķīgai lietošanai, šķīdums 30 ml

100 mg zarnās šķīstošās tabletes
N28 2.99 €, N98 7.19 €

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

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

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

no

-57%

6 69

34.99€

MAGNIJA DEFICĪTA
MAZINĀŠANAI

14.99€

NORMĀLAM HOLESTERĪNAM

Magne B6®

Aterolip®

Premium apvalkotās tabletes
N60 8.99 €, šķīdums iekšķīgai
lietošanai, ampulas N10 6.69 €

Kapsulas N90

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

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.
Reklāmas devējs: SIA AD Smart

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J
P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .

* Brand Capital 2021. gada veiktais pētījums pēc starptautiski radītas zīmolu izpētes metodoloģijas. Izpēti veica Rait Custom Research Baltic 2021. gadā.
** Sustainable Brand Index 2022. gada veiktais pētījums par ilgtspējīgu uzņēmumu.
*** APLIECINĀJUMS par labākās darbavietas sertifikāta iegūšanu - aprīlis 2022. - 2023. g. Starptautiskā programma Best Places To Work ir piešķīrusi īpašu sertifikātu kā labākajai darbavietai, izvērtējot nozīmīgākos aspektus par
darbinieku apmierinātību, vērtībām, personāla vadību, labumiem, kolēģiem un gaisotni uzņēmumā, iespēju sabalansēt darba un privāto dzīvi, kopējo piesaisti uzņēmumam un uzņēmuma ietekmi uz norisēm sabiedrībā.
Atlaides spēkā ar Veselības karti
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LAI TAVA SIRDS SKAN LĪKSMI

Veselība+ HIPERTENSIJA

Aktivizējot karti 2022. gada jūnijā, saņem 100 punktus* nākošajam pirkumam.
+ IZDEVĪGUMS
– Pastāvīga atlaide līdz 20% biežāk lietotiem līdzekļiem hipertensijas terapijā,
tostarp kalcija, B un D grupas vitamīnu preparātiem. Atlaide neattiecas uz
medikamentiem.
– Pastāvīga atlaide līdz 15% asinsspiediena mērīšanas ierīcēm (tonometriem).
– Īpašā cena 4.90 € (parasti 8.90 €) D vitamīna pietiekamības noteikšanai
organismā + asins noņemšanai, materiāla apstrādei Centrālajā Laboratorijā.

+ PROFESIONĀLA FARMACEITA
KONSULTĀCIJA

– Par tonometra pareizu lietošanu
mājas apstākļos.
– Par
dažādu
medikamentu
savienojamību un pareizu lietošanu.

Veselība+ privilēģiju karti bez maksas
var saņemt Mēness aptiekā

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

Rūpēs par sirds un asinsvadu veselību
VCA poliklīnikas piedāvā:
VCA poliklīnika Dzelzceļš dienas stacionārs
kardioloģiskajiem pacientiem

Piesakies 6 77 999 77 8828
epoliklinika.lv www.vca.lv

VCA poliklīnika Aura submaksimālo kardio slodzes testu
VCA poliklīnika Jugla asinsspiediena monitorēšana 24h
ar 20% atlaidi*
* Cena ar atlaidi 40,10 EUR (bez atlaides 49 EUR) akcija spēkā 01.06.2022.-30.06.2022.
Atlaide pieejama uzrādot Mēness aptiekas “Veselības karti” vai Pacienta karti.

Ārstniecības iestādes kods: 0100-64120; 0100-54114

Cilvēki nāk uz aptieku, lai saņemtu palīdzību par sev visbūtiskāko
jautājumu - savu veselību. Mums kā darba devējam ir pienākums
rūpēties par katru mūsu farmaceitu un aptieku.
Šis apbalvojums ir ne tikai pagodinājums, bet arī atbildība
turpināt iesākto darbu!
Mēness aptieka valdes priekšsēdētāja

Vilma Druliene

Atlaides spēkā ar Veselības karti
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LAI TAVA SIRDS SKAN LĪKSMI

9 69

-26

%

līdz

KĀLIJA UN MAGNIJA DEFICĪTA
PROFILAKSEI

SIRDIJ

WALMARK
koenzīmi Q10

Panangin®

Coenzyme Q10 MAX100 mg N30, Coenzyme Q10 FORTE kapsulas N30 11.99 €/
FORTE 60 mg N30: augstas kvalitātes dabīgs 8.99 €, MAX kapsulas N30
koenzīms Q10. Ieteicams statīnu lietošanas laikā. 18.99 €/ 13.99 €
Zemu koenzīma Q10 līmeni organismā var izraisīt
statīnu lietošana.
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.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

KALII ASPARTAS/MAGNESII ASPARTAS
316 mg/ 280 mg apvalkotās
Satur K un Mg jonus. Stiprina sirds muskuļa
funkciju un veicina kardiovaskulārās sistēmas tabletes N30
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
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju
uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J
P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

-53%

21.29€

Skandināvu kvalitātes produkts, kas satur
organismam nozīmīgās Omega-3 taukskābes.
EPS, DHS un ALS taukskābes, kas veicina normālu
asinsspiedienu, holesterīna līmeni un sirds
darbību*.

-50%

GUDRI
PIRKUMI

9.99€

22.29€

GUDRI
PIRKUMI

10.99€

RŪPES PAR JŪSU SIRDI

SIRDSDARBĪBAI

Möller’s Omega-3
Cardio

Cardioace®
Tabletes N30

Kapsulas N76

*Labvēlīga ietekme uz sirds darbību lietojot 250 mg EPS/ DHS, uz asinsspiedienu 3 g EPS/DHS, uz holesterīnu- 2 g ALS.

Продукт скандинавского качества, содержащий важные для организма омега-3 жирные кислоты. ЭПК ,
ДГК и АЛК нормализуют кровяное давление, уровень холестерина и сердечную деятельность*.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Vitamīni, mikroelementi, koenzīms Q10, ķiploku ekstrakts un antioksidanti, speciāli sirds - asinsvadu
veselībai
Витамины, микроэлементы, коэнзим Q10, экстракт чеснока и антиоксиданты для обеспечение здоровья
сердечно-сосудистой системы.
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J
P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J
P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .

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

-30%

Automātiskie augšdelma
asinsspiediena mērītāji

līdz

• 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.

Aktivitātes produktu regulārās pārdošanas
cenas un cenas ar atlaidi ir iespēja uzzināt
tuvākajā Mēness aptiekā.
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PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU
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IESKATIES!

ACIDUM
ACETYLSALICYLICUM /
ACIDUM ASCORBICUM
Lieto tādu sāpju un/ vai drudža ārstēšanai kā PRET SĀPĒM UN DRUDZI
galvassāpes, gripai līdzīgi stāvokļi, zobu sāpes,
locītavu un muskuļu sāpes. Pieaugušajiem un bērniem, UPSARIN C
kuri vecāki par 16 gadiem: maksimālā diennakts
deva ir 3 g. Vienas reizes deva ir 1 - 2 putojošās 330 mg/ 200 mg
tabletes, ja nepieciešams, to atkārto pēc 4 stundām,
nepārsniedzot 9 tabletes 24 h. Tableti izšķīdina glāzē
ūdens vai sulas un tūlīt izdzer. Precīzas zāļu lietošanas Putojošās tabletes N20
devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā
Используется для лечения боли и / или лихорадки, такой как головная боль, гриппоподобные состояния,
зубная боль, боль в суставах и мышцах. Взрослые и дети старше 16 лет: максимальная суточная доза
составляет 3 г. Разовая доза составляет от 1 до 2 шипучих таблеток, повторная по мере необходимости через
4 часа, но не более 9 таблеток в течение 24 часов. Растворите таблетку в стакане воды или сока и немедленно
выпейте. Точные инструкции по дозировке см. в листке-вкладыше.
Reklāmas devējs: Swixx Biopharma SIA, PM-LV-2022-1-179
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju
uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

IBUPROFENUM
Vieglu vai vidēji stipru sāpju, kā arī drudža Apvalkotās tabletes N10 1.69 €,
simptomātiskai ārstēšanai bērniem pēc 6 gadu N30 4.89 €
vecuma un pieaugušajiem. Lietošana: informāciju
par pareizu zāļu lietošanu skatīties lietošanas
instrukcijā.
Для симптоматического лечения слабой и умеренной боли, а также в качестве жаропонижающего
средства для детей после 6 лет и взрослых. Применение: информацию о правильном применении
препарата смотреть в инструкции по применению.
Reklāmas devējs: SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic, Bauskas iela 58a-605, Rīgā, LV-1004. Tālr. 67103210.
LV_IBU-01-2021_V1_print / 01/2021
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju
uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!
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PRET SĀPĒM UN DRUDZI

IBUSTAR® 400 mg

4 49

IESKATIES!

IBUPROFENUM
Mazina migrēnas tipa galvassāpes, zobu sāpes, menstruālās, muskuļu sāpes, drudzi un iekaisumu. Lietošana:
Pieaugušajiem un bērniem no 12 g. vecuma. Precīzas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.
Облегчает головные боли, зубные боли, менструальные и мышечные боли, уменьшает воспаление и
снижает температуру. 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.

PARACETAMOLUM,
COFFEINUM
PRET SĀPĒM UN DRUDZI
Solpadeine PK sastāvā
ir divas aktīvās vielas
Solpadeine PK
– paracetamols un
kofeīns. Abu sastāvdaļu
divējādā iedarbība ļauj ātri samazināt galvassāpes 500 mg/ 65 mg putojošās
un migrēnu. Tās var mazināt arī muguras sāpes, tabletes N16
muskuļu un locītavu sāpes, zobu sāpes, menstruāciju
sāpes, neiralģiju, kakla sāpes un drudzi, un saaukstēšanās vai gripas izraisītas sāpes. Precīzas devas skatīt
lietošanas instrukcijā.
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. Точную дозировку см. в инструкции по применению.
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.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

PRET SĀPĒM

Nurofen Forte Express
400 mg apvalkotās tabletes
N12 3.29 €, N 24 5.99 €

5 99

6 99

IESKATIES!

SĀPJU ATVIEGLOŠANAI

PRETSĀPJU LĪDZEKLIS

Deep Relief

Olfen® 140 mg

50 mg/ 30 mg/ g gels 50 g

Ārstnieciskais plāksteris N2

IBUPROFENUM, LEVOMENTHOLUM
Sāpju atvieglošanai un iekaisuma mazināšanai locītavās un apkārtējos audos. Uzklājiet skartajam apvidum
un viegli iemasējiet to līdz tas uzsūcies. Atkārtojiet pēc nepieciešamības, līdz 3 reizēm dienā. 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.

DICLOFENACUM NATRICUM
Pretsāpju un iekaisumu mazinoša darbība. Vietējai simptomātiskai sāpju ārstēšanai akūtas pārpūles,
saišu sastiepumu, izmežģījumu vai ekstremitāšu sasitumu gadījumos pēc traumām. Lietošana: no 15 g. v.
1 plāksteri 2 x dienā.
Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Для локального симптоматического
лечения боли при острой усталости, растяжениях связок, вывихах или ушибах конечностей после
травм. Использование: с 15 лет. по 1 пластырю 2 раза в день.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics ﬁliāle Latvijā. MULTI-LV-00021
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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TAVAM VĒDERAM
no

2 59

-22%

IESKATIES!

PRET VĒDERA UZPŪŠANOS

PRET CAUREJU

Espumisan®

SmectaGo®

40 mg mīkstās kapsulas
N25 2.59 €, N50 4.99 €€

Suspensija paciņās N12

SIMETICONUM
Lieto gāzu uzkrāšanās kuņģī un zarnu traktā izraisītu sūdzību novēršanai. Mīksto kapsulu lietošana bērniem
no 6 gadu vecuma un pieaugušajiem: pa 2 kapsulām 3-4 reizes dienā.
Используется для лечения жалоб, вызванных скоплением газов в желудке и кишечнике. Применение
мягких капсул детям от 6 лет и взрослым по 2 капсулы 3-4 раза в день.
Reklāmas devējs: SIA Berlin-Chemie/ Menarini Baltic; LV_ESP-06-2021_V1_printdigital_10/2021
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!

SmectaGo® ir lietošanai gatava suspensija iekšķīgai lietošanai. Lieto akūtas caurejas ārstēšanai
pieaugušajiem un bērniem no 8 gadu vecuma; hroniskas caurejas vai vēdersāpju ārstēšanai pieaugušajiem.
SmectaGo® готовая к употреблению суспензия для приема внутрь. Использует для лечения острой
диареи у взрослых и детей старше 8 лет; для лечения хронической диареи или боли в животе у
взрослых.
Medicīniskā ierīce
Reklāmas devējs: Ipsen Pharma. 02.2022 | SCGO-LV-000025

3 88

4.57€

no

-15%

6 09

GREMOŠANAS TRAUCĒJUMIEM

NOVĒRŠ DEDZINĀŠANAS
SAJŪTU

Linex®

Ranigast S-O-S
Košļājamas tabletes N12

Ātri novērš dedzināšanu un aizsargā kuņģa gļotādu! Ir efektīvs neatkarīgi no problēmas pamatcēloņa.
Košļājamās tabletes ar patīkamu piparmētru garšu. 2 tabletes pēc ēšanas uzdzerot nedaudz ūdens.
Быстро облегчает изжогу и защищает слизистую желудка! Эффективен независимо от первопричины
проблемы. Жевательные таблетки с приятным мятным вкусом. 2 таблетки после еды с небольшим
количеством воды.
Medicīnas ierīce
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

Linex® un Linex® Forte lieto kā profilaktisku
vai palīglīdzekli caurejas, meteorisma un citu Linex® cietās kapsulas
gremošanas traucējumu gadījumos, ko izsauc N16 6.09 €, N32 9.49 €,
antibiotiku lietošana, rotavīrusu infekcija, ceļotāju
Linex® Forte cietās kapsulas
caureja. Devas skatīt lietošanas instrukcijā.
®
®
Linex и Linex Forte используются в качестве N14 8.49 €
профилактического или вспомогательного
средства при диарее, метеоризме и других нарушениях пищеварения, вызванных антибиотиками,
ротавирусной инфекцией, диареей путешественников. Дозировку смотрите в инструкции по
применению.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia filiāle, K.Valdemāra iela 33-29, Rīga. BS2010168975/2022/09
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!

-20%

no 7.87€

6.25€

8.07€

-15%

līdz

no 6.29

€

PROBIOTIKAS

PROBIOTIKAS

LYLBIOTIC

LIVEO®

Kapsulas N6 7.87 €/ 6.29 €, N14
14.79 €/ 11.79 €

LIVEO® pilieni 8 ml 12.89 €/
10.96 €, LIVEO® KIDS viegli
šķīstoši pulverīši 8 gab. 9.99 €/
8.99 €

Augstas aktivitātes probiotikas, kas satur 28 miljardus 9 dažādu sugu baktērijas vienā kapsulā, bagātinātas
ar prebiotiku inulīnu. Nav jāuzglabā ledusskapī. Dienas deva 1 kapsula.
Высокоактивный пробиотики, содержит 28 миллиардов бактерий 9 различных видов в одной капсуле,
обогащен пребиотиком инулином. Не охлаждать. Суточная доза составляет 1 капсулу.
Reklāmas devējs: pharm&med SIA

Pienskābās LGG® un bifidobaktērijas BB-12®.
Pilieni piemēroti lietošanai no dzimšanas brīža,
nesatur piena olbaltumvielas un to pēdas,
krāsvielas, saldinātājus, aromātvielas, laktozi.
Nealerģiski.
Хорошие бактерии LGG® и BB-12®. Суспензия подходят для применения с рождения. Не содержит
белков молока и их следов, красителей, подсластителей, ароматизаторов, лактозы. Не вызывает
аллергии.
Reklāmas devējs: SIA SAGITUS

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J
P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J
P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .
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ZVAIGŽŅU
CENAS

3 99

SIRDIJ
BIOFARMACIJA Ca+K+Mg+Zn
ar vit.D3 un VILKĀBELE
Pulveris N14

5 99

ATMIŅAI, PRĀTAM, ASINSRITEI
LIVOL EXTRA Ginkgo biloba
Tabletes N60

8 99

MUSKUĻIEM, NERVIEM, ENERĢIJAI
ELITE Magnesium B6 Premium
Tabletes N60

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABAL ANSĒTU UZTURU.

FIKSĀCIJAS KRĒMS ZOBU PROTĒZĒM
BLEND-A-DENT Neutral,
BLEND-A-DENT Original
Protēžu līme 47 g

ACU MITRINĀŠANAI
Jonax HIALONEX Balance 4 ml
Acu pilieni N20

6 99

DEZODORANTS AR RULLĪTI
EUCERIN pH5 antiperspirants
50 ml
Atlaides spēkā ar Veselības karti

3999

4 45

3 99

Microlife BP B1 Classic augšdelma tonometrs

2249

7 77

ĀDAS KOPŠANAI PĒC SAULES APDEGUMIEM
PANTHENOL S.O.S
Aerosols 130 ml
www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv

ĀDAS MITRINĀŠANAI
VICHY Mineral 89
Serums 50 ml
meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ

ENZĪMU AIZSTĀJTERAPIJA

Lomac 20 mg

Mezym® 10 000 V

Kapsulas N10

OMEPRAZOLUM
Satur aktīvo vielu omeprazolu. Tas darbojas, samazinot kuņģī saražotās skābes
daudzumu. Lietošana no 18 gadu vecuma. Parastā deva ir viena 20 mg kapsula
vienu reizi dienā 14 dienas.
Reklāmas devējs: SIA UNIFARMA

Zarnās šķīstošās tabletes N10
PANCREATIS PULVIS
Lieto gadījumos, kad ir aizkuņģa dziedzera gremošanas fermentu veidošanās
un izdalīšanās traucējumi. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas
instrukcijā.
Reklāmas devējs: SIA Berlin-Chemie/ Menarini Baltic, LV_MEZ-08-2021_V1_
printdigital/11/2021

3 49

no

PRET SĀPĒM

Nalgedol

NAPROXENUM NATRICUM
Nalgedol piemīt ātra 220 mg apvalkotās tabletes
un ilgstoša, līdz pat N20
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.
Reklāmas devējs: SIA KRKA Latvija

3 29

PRET SĀPĒM

PRET SĀPĒM VĒDERĀ

Dekenor

NO-SPA

®

3 39

4 99
TROMBOŽU PROFILAKSEI

Hjertemganyl®

®

25 mg apvalkotās tabletes N10

DEXKETOPROFENUM
Vieglu līdz vidēji stipru sāpju, piem., muskuļu sāpju, sāpīgu mēnešreižu, zobu
sāpju, ārstēšanai pieaugušajiem. Lietošana: ½ tablete ik pēc 4 – 6 h vai 1
tablete ik pēc 8 h, bet ne vairāk kā 3 tabletes dienā.
Reklāmas devējs: SIA KRKA Latvija

DROTAVERINI
Tabletes 40 mg N24 3.29 €,
HYDROCHLORIDUM
N100 7.49 €
Atslābina gludo
muskulatūru kuņģazarnu traktā, žultsceļos, urīnceļos, dzimumorgānos un asinsvadu sistēmā.
Ieteicamā deva pieaugušajiem: pa 1 - 2 tabletēm (40 - 80 mg) 2-3 reizes
dienā.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

8 39

PRET SĀPĒM UN
IEKAISUMU

Calcigran

®

CALCIUM,
COLECALCIFEROLUM
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.
Reklāmas devējs: Orifarm Healthcare AS

1819

8 59

KALCIJA UN D3 VITAMĪNA
AVOTS

500 mg/ 200 SV košļājamās
tabletes N100

150 mg/21 mg apvalkotās
tabletes N100
ACIDUM
ACETYLSALICYLICUM,
MAGNESII OXIDUM
Hjertemagnyl® samazina trombu veidošanos asinsvados, mazinot infarkta un
insulta risku. Precīzas lietošanas devas un lietošanas intervālu katrai vecuma
grupai skatīt lietošanas instrukcijā.
Reklāmas devējs: Orifarm Healthcare AS

VENOZA MAZSPĒJA

Voltaren Emulgel

DICLOFENACUM
DIETHYLAMINUM
23,2 mg/g gels 50 g
Voltaren Emulgel 23,2 mg/g
gels (diklofenaka dietilamīns). Pieaugušie un pusaudži no 14 gadiem: sāpju,
iekaisuma un pietūkuma mazināšanai - mīksto audu ievainojumi: cīpslu, muskuļu
un locītavu saišu traumas un reimatisma lokalizētas formas. Pieaugušie no 18
gadiem - deģeneratīva reimatisma lokālu formu ārstēšanai. 2 reizes dienā – no
rīta un vakarā.
Reklāmas devējs: Taula Rīga SIA CHLV/CHVOLT/0021/19/NOV

Detralex
MIKRONIZĒTA
ATTĪRĪTA
FLAVONOĪDU
500 mg apvalkotās tabletes N60
FRAKCIJA
Vieglam un raitam solim. Jūtami mazina vēnu mazspējas simptomus: sāpes,
tūsku, smaguma sajūtu. Pieaugušajiem: 2 tabletes dienā pie vēnu mazspējas.
Pie akūta hemoroīdu iekaisuma 6 tabletes dienā 4 dienas, tad 4 tabletes
dienā 3 dienas.
Reklāmas devējs: SIA Servier 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!
Atlaides spēkā ar Veselības karti
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SEZONAI AKTUĀLI

4 85

5 29

IESKATIES!

PRET ALERĢISKĀM REAKCIJĀM

MAZINA ALERĢIJAS
SIMPTOMUS

Psilo-Balsam

Claritine®

DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM
1% gels 20 g
Psilo-Balsam lieto saules apdegumu un pirmās
pakāpes apdegumu, insektu kodienu un dzēlienu,
nātrenes, dažādas izcelsmes niezes, niezošas ekzēmas un vējbaku gadījumā. Lietošana: pieaugušie un bērni,
kuri vecāki par 2 gadiem. Gels jālieto uz skartajiem ādas apvidiem ne vairāk kā 3 – 4 reizes dienā plānā
kārtiņā un tas viegli jāiemasē.
Псило-бальзам применяют при солнечных и ожогах первой степени, укусах насекомых, зуде различного
происхождения, зудящей экземе и ветрянке. Применение: взрослым и детям старше 2 лет. Наносите
гель на пораженные участки кожи 3-4 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.

10 mg tabletes N10
LORATADINUM
Klīniski pārbaudīts un efektīvs risinājums alerģiskā
rinīta un nātrenes simptomātiskai ārstēšanai. Lietošana: pieaugušajiem un bērniem no 6 g.v., kuru ķermeņa
masa pārsniedz 30 kg, 1 tablete reizi dienā.
Клинически проверенное и эффективное решение для симптоматического лечения аллергического
ринита и крапивницы. Использование: взрослым и детям от 6 лет весом более 30 кг - 1 таблетка 1
раз в день.
Reklāmas devējs: SIA Bayer LMR-CH-20220218-99
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

5 69

6 39

IESKATIES!

VIRSPUSĒJU ĀDAS BOJĀJUMU
ĀRSTĒŠANAI

PRET ALERĢISKU NIEZI

Fenistil 1 mg/g

DEXPANTHENOLUM
®
Dažādas ģenēzes virspusēju ādas bojājumu Recreol
atbalstošā ārstēšana, mitrinot epidermālo barjeru,
veicinot epitēlializāciju ar turpmāku pretiekaisuma 50 mg/ g krēms 50 g 5.69 €,
un pretniezes efektu. Uzziest plānā kārtiņā uz
bojātās ādas virsmas vienu līdz vairākas reizes 50 mg/ g ziede 50 g 5.99 €
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.

DIMETINDENI MALEAS
Fenistil 1 mg/g gels mazina niezi, ko izraisa tādas ādas reakcijas kā izsitumi, nātrene, kukaiņu kodumi,
saules apdegumi un virspusēji apdegumi. Lieto uz ādas 2 – 4 reizes dienā.
Гель Fenistil 1 мг/г yменьшает зуд, вызваный такими реакциями кожи, как
сыпь, крапивница, укусы насекомых, солнечные ожоги и поверхностные ожоги.
Наносить на кожу 2 - 4 раза в день.
Reklāmas devējs: Taula Rīga SIA PM-LV-FENI-20-00001/APR
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju
uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

Gels 30 g

PRET ODIEM UN ĒRCĒM

-25%

līdz

BROS
līdzeklis pret odiem un ērcēm 100 ml 4.79 €/ 4.07 €
aerosols pret odiem un ērcēm 90 ml 4.59 €/ 3.90 €
MAX aerosols līdzeklis pret odiem un ērcēm 90 ml 5.09 €/ 4.33 €
līdzeklis pret odiem bērniem 50 m 4.99 €/ 4.24 €

ZIG ZAG
INSETTI VIA līdzeklis pret odiem un ērcēm, sprejs 100 ml 4.65 €/ 3.95 €
INSETTI VIA Tropical līdzeklis pret odiem un ērcēm, sprejs 100 ml 4.65 €/ 3.95 €

AEROXON ierīce ērču izņemšanai ar lupu N1 4.11 €/ 3.49 €
COMSI aerosols pirmajai palīdzībai 20 ml 4.49 €/ 3.37 €
CITRONELLAS uzlīmes pret kukaiņiem N24 4.55 €/ 3.87 €
Atlaides spēkā ar Veselības karti
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SENIORI IZVĒLAS
no

2 49

no

ATVIĻŅA SIMPTOMU
ĀRSTĒŠANAI

6 19

PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU

Gasec™ Gastrocaps™
10mg un 20 mg

Diclac 1% gels

OMEPRAZOLUM
Atvieglo sāpīgu dedzināšanas sajūtu aiz krūšu
kaula, grēmas, un skābu garšu mutē. Pilnu info
par zāļu lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā. Zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Lietošana: no 18 g.v. Gasec™ 20 mg 1 kaps. dienā, N14 10 mg 2.49 €, 20 mg 3.59 €
Gasec™ 10 mg 1 - 2 kaps. dienā.
Снижает жжение и боль в районе желудка и пищевода, изжогу и кислый привкус во рту. Для получения
полной информации о лекарстве смотрите инфо листок. Применение: от 18 лет Gasec™ 20 мг по 1 капс.
в день, Gasec™ 10 мг по 1-2 капс. в день.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā; GAG-LV-00002
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju
uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

DICLOFENACUM NATRICUM
Samazina sāpes jau pēc 1 stundas! Sāpju, iekaisuma un pietūkuma mazināšanai. Lietošana: pieaugušajiem
un pusaudžiem no 14 gadu vecuma. Gelu uzklāj sāpošajam apvidum 3-4 reizes dienā un viegli iemasē ādā.
Pilnu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
Уменьшает боль уже через 1 час! Уменьшает боль, воспаление и отеки. Применение: взрослым и
подросткам старше 14 лет. Наносить гель на болезненную зону 3-4 раза в день и мягкими движениями
легко втирать в кожу. Полную информацию см. в инструкции по применению.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle, Kr. Valdemāra iela 33-29, Rīga. BS2102178217/2023/01
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju
uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI!

-47%

16.89€

Gels 50 g 6.19 €, 100 g 9.39 €

-40%

līdz

GUDRI
PIRKUMI

8.95€

no 16.79€

GUDRI
PIRKUMI

no 10.07€

LOCĪTAVĀM UN KAULIEM
Glikozamīns Forte + kolagēns II satur lielu
glikozamīna sulfāta devu – 1600 mg 2 tabletēs. Glikozamīns Forte +
Devas efektivitāte pierādīta pētījumos. Cilvēkam
glikozamīns ir atrodams visos audos, bet augstā kolagēns II
koncentrācijā tas ir sastopams locītavu skrimšļos.
II tipa kolagēns ir galvenā locītavu skrimšļa
uzbūves sastāvdaļa. C vitamīns veicina normālu Tabletes N60
kolagēna veidošanos, kas nepieciešama normālai
kaulu un skrimšļu darbībai.
Glikozamīns Forte + kolagēns II содержит большую дозу глюкозамина сульфата – 1600 mg в двух
таблетках. эффективность дозы доказона в исследованиях. У человека глюкозамин содержится во всех
тканях, но в высоких концентрациях он обнаруживается в суставном хряще. Коллаген II типа является
основным компонентом структуры суставного хряща. Витамин С способствует нормальной выработке
коллагена, необходимого для нормального функционирования костей и хрящей.
Reklāmas devējs: SIA STADA Latvia

ACĪM

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

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J
P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J
P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .

OCUTEIN
Forte kapsulas N30 16.79 €/
9.99 €, Brillant kapsulas
N30 17.99€/ 12.59 € Retin
kapsulas N30 17.99 €/ 14.39 €,

KATRU
PIRMDIENU
%
-20
SENIORIEM
visam *

* Uzrādot Pensionāra apliecību un Mēness aptiekas 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. Akcija
neattiecas uz Zvaigžņu cenām. Aktivitātes spēkā pirmdienās līdz 2022. gada 26. decembrim.
Bauzes aptiekā, Salātu ielā 9A, Bauskā, LV-3901, aktivitāte spēkā otrdienās līdz 27. decembrim.

Atlaides spēkā ar Veselības karti
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IESKATIES!
no

1599

6 74

VĒNĀM

DIOSMINUM
500 mg tabletes N60 15.99 €,
Hronisku vēnu saslimšanu un akūtu hemoroīdu 1000 mg tabletes N60 23.69 €
simptomu ārstēšanai. Lietošana: hroniskas vēnu
saslimšanas: 1000 mg dienā. Akūti hemoroīdi:
pirmās 4 ārstēšanas dienas 3000 mg dienā. Nākamās 3 dienas - 2000 mg dienā. Precīzas lietošanas devas
skatīt lietošanas instrukcijā.
Для лечения хронических венозных заболеваний и острого геморроя. Использование: хронические
венозные заболевания: 1000 мг в день. Острый геморрой: первые 4 дня лечения - 3000 мг в день.
Следующие 3 дня - 2000 мг в день. Точную дозировку см. в инструкции 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.

PRET SĀPĒM KAKLĀ
FURAGINUM SOLUBILE
®
Furasol® – inficētu brūču, apdegumu, strutainu Furasol
iekaisumu, mutes dobuma un rīkles iekaisuma
ārstēšanai. Lietošana: mutes dobuma un rīkles Pulveris ārīgi lietojama šķīduma
skalošanai 1 pulvera paciņa 2-3 x dienā. Inficētu pagatavošanai paciņās N5
brūču, apdegumu un strutainu iekaisumu apstrādei
1 pulvera paciņa 1-2 x dienā. Precīzu zāļu
lietošanas nosacījumus skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.
Furasol® – для лечения инфицированных ран, ожогов, гнойных воспалений, воспаления полости рта и горла.
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. Полную информацию см. в инструкции по применению.
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!

Flabien

®

no

6 29

IESKATIES!

no

7 39

PRETSĒNĪŠU LĪDZEKLIS

MAZINA VĒNU MAZSPĒJAS
SIMPTOMUS

Exoderil®

TROXERUTINUM
®
Gelu lieto 2x dienā simptomātiskai vēnu mazspējas, Troxevasin
varikozes sindroma, muskuļu krampju ārstēšanai.
Kapsulas lieto, lai atvieglotu tūsku, smaguma sajūtu 2% gels 40 g 6.29 €,
un sāpes kājās. Sākuma deva 1 kaps. 2 x dienā.
Uzturošā deva 1 kaps. dienā. Pilnu informāciju par zāļu 300 mg kapsulas N50 12.49 €
indikācijām lasīt zāļu lietošanas instrukcijā.
Гель применяют 2x в день для симптоматического лечения венозной недостаточности и варикозного
расширения вен. Капсулы используются для снятия отечности, тяжести и болей в ногах. Hачальная доза 1 капс. 2x в день, поддерживающая - 1 капс. в день. Полную информацию о показаниях см. в листовкевкладыше.
Reklāmas devējs: UAB Teva Baltics ﬁliāle Latvijā. TROX-LV-00009
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju
uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM
10 mg/ g krēms 15 g 7.39 €,
Sēnīte nepāries pati – tā jāārstē! Exoderil 10 mg/ ml šķīdums 10 ml
krēms un šķīdums ārstē pēdu sēnīti. Lietošana: 7.69 €
pieaugušajiem jāuzklāj 1 reizi dienā uz slimajiem
ādas laukumiem. Precīzas zāļu lietošanas devas
skatīt lietošanas instrukcijā.
Грибок не пройдет сам по себе – его нужно лечить! Экзодерил крем и раствор лечат грибок стопы.
Применение: взрослым наносить один раз в день на пораженные участки кожи.Точные инструкции по
дозировке см. в листке-вкладыше.
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle, Kr.Valdemāra 33-29, Rīga. BS2205181809/2024/05
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!

1149

2459

HEMOROĪDU ĀRSTĒŠANAI

NAGU SĒNĪTES ĀRSTĒŠANAI

Procto-Glyvenol®

Onytec

400 mg/ 40 mg supozitoriji
N10 11.49 €, 50 mg/ 20 mg/ g
TRIBENOSIDUM, LIDOCAINUM
Iekšējo un ārējo hemoroīdu lokālai ārstēšanai rektālais krēms 30 g 11.49 €
pieaugušajiem. Efektīvi mazina hemoroīdu radītos
simptomus: atvieglo niezi, smeldzi un sāpes, uzlabo asinsvadu tonusu. Precīzas lietošanas devas skatīt
lietošanas instrukcijā.
Для локального лечения внешнего и внутреннего геморроя у взрослых. Точную дозировку см. в
инструкции по применению.
Reklāmas devējs: Recordati Polska sp. z o.o.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju
uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

CICLOPIROXUM
Onytec lieto, lai pieaugušajiem ārstētu roku un kāju nagu sēnīšu infekcijas. Lietošana no 18 gadu vecuma.
Jāuzklāj 1 reizi dienā uz visas naga virsmas. Nav nepieciešams noņemt ar abrazīvu, piem., nagu vīli.
Onytec используется для лечения грибковых инфекций рук и ног для взрослых. Использование с 18 лет.
Применение: наносить один раз в день на всю поверхность ногтя. Не требуется снимать пилкой.
Reklāmas devējs: SIA Livorno Pharma
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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VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS
GUDRI PIRKUMI

-45%

*

NEUROMED Sleep tabletes N15 (1+1 komplekts) 7.29 €
Vieglai iemigšanai un veselīgam miegam

-33%

ELITE Perfect & Beauty tabletes N30 17.99 €/ 9.89 €
Unikāla vitamīnu un minerālvielu kombinācija sievietēm ar biotīnu.
ELITE Omega-3 Premium 1000 mg kapsulas N60 14.99 €/ 9.99 €
Sirdij, prātam, redzei
ATEROLIP 5D kapsulas N30 (1+1 komplekts) 10.99 €
Normālam holesterīna līmenim
JONAX Naktssveces eļļa kapsulas N60 (1+1 komplekts) 11.99 €
Sievietes labsajūtai un veselīgai ādai

* Pērkot vienu, otrs tāds pats dāvanā

U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S ! U Z T U R A B A G ĀT I N ĀTĀ J S N E A I Z S TĀ J P I L N V Ē RT Ī G U U N S A B A L A N S Ē T U U Z T U R U .
GUDRI
PIRKUMI

-55

līdz

%

GUDRI
PIRKUMI

IMUNITĀTEI

-57%

-20%

NERVU SISTĒMAI

VIGANTOLVIT
2000 S.V. D3
vitamīns

®

Magnija Citrāts
1300 mg

HERBASTRESS® tabletes
N30 11.70 €/ 4.99 €,
HERBASTRESS® miegam
kapsulas N20 11.70 €/
4.99 €

Kapsulas N60 10.99 €/
4.95 €, kapsulas N120

16.99 €/ 12.74 €

HOLEKALCIFEROLS
VIGANTOLVIT® - D3 vitamīns jeb holekalciferols. Palīdz uzturēt kaulu
veselību, normālu muskuļu darbību un veicina normālu imūnsistēmas
darbību. Pieaugušajiem: lietot vienu kapsulu dienā.
Reklāmas devējs: SIA TAMRO

MUSKUĻIEM UN
NERVIEM

HerbaStress

®

Herbastress® – dabiskas izcelsmes augu produkts ar
nomierinošu,tonizējošu efektu. Lietot 1x dienā. Herbastress kapsulas
miegam nodrošina ātru iedarbības sākumu, nerada pieradumu. Tikai
1 kapsula 30 minūtes pirms gulētiešanas.
Reklāmas devējs: SIA TAMRO

-20

%

Tabletes N30 16.59 €/
13.27 €

Magnijs ir minerālviela, kas nepieciešama veselīgu kaulu un zobu
attīstībai, saglabāšanai kā arī sirds muskuļa, smadzeņu un nervu
sistēmas darbībai.
Reklāmas devējs: SIA Dendera Invest

-26%

GUDRI
PIRKUMI

16.79€
MUSKUĻIEM UN NERVU
SISTĒMAI

LIVOL EXTRA
Magnija Citrāts + B6

ENERĢIJAI, IMUNITĀTEI

DZĪVEI KUSTĪBĀ

VitaMax Q10

LIVOL EXTRA

Kapsulas N30

Joints Collagen tabletes
N30, 23.99 €/ 16.99 €
Joints Rosehip Complex
mandeļveida tabletes
N30 23.99 €/ 16.99 €

Košļājamas tabletes
ar citronu garšu N100
19.99 €/ 15.99 €
Citrona garšas košļājamās tabletes ar magnija citrātu un B6 vitamīnu.
Piemērots vegāniem. Magnijs veicina normālu muskuļu darbību, normālu
nervu sistēmas darbību un palīdz samazināt nogurumu un nespēku.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

Vitamīni A, B6, C, D, cinks, dzelzs, folskābe, selēns un varš veicina
normālu imūnsistēmas darbību. Vitamīni B6, B12, B2, C, biotīns, dzelzs,
jods, magnijs, mangāns, niacīns, pantotēnskābe un varš palīdz nodrošināt
normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.
Reklāmas devējs: SIA Omega Pharma Baltics

Skandināvu kvalitātes produkts locītavām, muskuļu darbībai un kolagēna
veidošanai. Satur II tipa kolagēnu, mežrozīšu ekstraktu, C un B6
vitamīnus, tiamīnu, kā arī magniju un varu.
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
Atlaides spēkā ar Veselības karti
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IESKATIES!
no

4 47

no 5.26€

1249

-15%

VAGINĀLAS KANDIDOZES
ĀRSTĒŠANAI

SEKSUĀLAI LABSAJŪTAI

Durex®

LOMEXIN®

DUREX prezervatīvi Naturals
N3 5.26 €/ 4.47 €, N10 16.25 €/
13.81 €, DUREX Gels lubrikants
Naturals Pure 100 ml 12.89 €/
10.96 €
Plānie Naturals prezervatīvi un lubrikants Natural, kas radīti, domājot par sievieti. Saudzīga formula
komfortam un aizsardzībai. Nav lipīgas sajūtas.
Тонкие презервативы Naturals и лубрикант Natural созданы специально для женщин. Нежная формула
для комфорта и защиты. Нет ощущения липкости.
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

no

1 10

no 1.29€

FENTICONAZOLI NITRAS
Mazina simptomus un ārstē sēnīšu izraisītu ārējo 200 mg mīkstās vaginālās
dzimumorgānu un maksts iekaisumu. Lietošana: no kapsulas N3, 600 mg mīkstās
16 gadu vecuma 1 vaginālā kapsula dienā. Precīzas vaginālā kapsulas N1
lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Yменьшает симптомы и лечит грибковое воспаление наружных половых органов и влагалища.
Применение: с 16 лет по 1 вагинальной капсуле в день. Точную дозировку см. в инструкции по
применению.
Reklāmas devējs: Recordati Polska sp. z o.o.
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!

-15%

JAUNUMS!

-15%

11.04€

12.99€

ELASTĪGĀS SAITES

BAKTERIĀLAI VAGINOZEI

Lauma Medical

Canesbalance®
Vaginālie pesāriji N7

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.

Klīniski pierādīts, ka Canesbalance efektīvi novērš bakteriālās vaginozes simptomus, kā nepatīkamu aromātu, pastiprinātus
izdalījumus, diskomforta sajūtas makstī, atjaunojot maksts dabisko pH līmeni un mikrofloru. Lietošana: 1 pesārijs katru
dienu 7 dienas.
Клинически доказано, что Canesbalance эффективно устраняет симптомы бактериального вагиноза, как неприятный
запах, повышенные выделения, дискомфорт во влагалище, восстанавливая естественный уровень pH и микрофлору
влагалища. Применение: по 1 пессарию каждый день в течение 7 дней.
Medicīnas ierīce.
Reklāmas devējs: SIA Bayer LMR-CH-20210908-04

TENA® zīmolam

-30%

līdz

TENA® palīdz uzturēt ādu veselu. Uzsūcošās
paketes, autiņbikses, paladziņi un ādas kopšanas
līdzekļi gan sievietēm, gan vīriešiem, kas cieš no
urīna nesaturēšanas. Komfortabli un ērti!

* Akcijas atlaide ir spēkā tikai pirkumiem par pilnu cenu - bez ārsta
receptes. Akcija neattiecas uz kompensējamām medicīnas ierīcēm.
Atlaides spēkā ar Veselības karti
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ĢIMENES LABSAJŪTAI

4 63

-25%

5.43€

PRECES BĒRNIEM UN
MĀMIŅAM

Multi-Mam

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.
Reklāmas devējs: Orion Corporation

Maria Maternity krēms pret ādas strijām. Satur augu eļļas un
hialuronskābi. Maria Nipple Cream krēms krūšu galu kopšanai ar
lanolīnu. Maria Comfort gaisu caurlaidīgi krūšturu ieliktnīši.
Reklāmas devējs: SIA Elvim

-15%

no 21.92€

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 gelu. Multi-Mam BabyDent
nomierina zobu šķilšanās diskomfortu un mazina kairinājumu, ko izraisa
zobu šķilšanās.
Reklāmas devējs: UAB TRIMB

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

-30%

no 6.99€

MUTES DOBUMA
KOPŠANAI

no

no 4.89€

Original 500 ml 6.99 €/
4.89 €, Chlorhexidine
250 ml 7.29 €/ 5.47 €,
Sensitive 500 ml 8.29 €/
6.22 €,

ORIGINAL: ikdienas zobu higiēnai, kariesa profilaksei no 12 gadu
vecuma. SENSITIVE: kariesa profilaksei, smaganu kairinājuma un jutīgu
zobu gadījumā no 12 gadu vecuma. CHLORHEXIDINE: smaganu iekaisumu
profilaksei vai pēc zobu izraušanas pēc speciālista ieteikuma.
Reklāmas devējs: UAB Trimb
www.menessaptieka.lv

-25%

IKDIENAS ZOBU
KOPŠANAI

Oralflux

www.e-menessaptieka.lv

4 42

no 5.89€

MUTES HIGIĒNAI

Elmex®

Elmex piedāvā mutes kopšanas līdzekļus, kas saudzīgi notīra,
nostiprina zobu emalju un pasargā no kariesa.
Reklāmas devējs: Jungent Latvia AS

OPTIMĀLAM DZELZS
LĪMENIM

līdz

%

no 18.63€

SiderAL
ir
uztura
bagātinātājs ar SiderAL® r.m. SiderAL®
®
(Sucrosomial
Iron) un
vitamīniem, kas lietojams
®
grūtniecības periodā un SiderAL FOLIC 21 mg
pie nepietiekama uztura paciņas (mutē šķīdināms)
vai gadījumos, kad ir N20 21.92 €/ 18.63 €,
paaugstināta nepieciešamība
pēc minētām uzturvielām. SiderAL® FORTE 30 mg
Dzelzs, ko satur SiderAL®, ir kapsulas N20 24.05 €/
ar Sucrosomial® tehnoloģiju
apstrādāta dzelzs, kas kuņģa 20.44 €
vidē saglabājas neskarta.
Reklāmas devējs: Swixx Biopharma SIA, PM-LV-2022-3-607
®

Gels 15 ml 6.78 €/ 5.42 €,
balzams 30 ml 8.61 €/
6.46 €, kompreses N12
11.80 €/ 8.85 €

-30

Atlaides spēkā ar Veselības karti

Krūšturu ieliktnīši N30
4.73 €/ 3.78 €, krēms
krūšu galiem 50 ml
7.66 €/ 6.13 €, pretstriju
krēms 200 ml 19.99 €/
15.99 €

%

®

Sprejs 10 ml 9.45 €/
8.03 €,
pilieni 10 ml 10.85 €/
9.22 €

®

Maria līnijas
produkti

MĀMIŅĀM UN BĒRNIEM

Remo-Wax®

līdz

Bepanthol Baby

-25

SĒRA AIZBĀŽŅA
IZŠĶĪDINĀŠANAI

-20%

MĀMIŅAI UN BĒRNAM

līdz

no 8.03€

līdz

BĒRNU ĀDAS KOPŠANAI

Maiga dekspantenolu saturoša ziede, kas paredzēta ikdienas ādas
kopšanai autiņu zonā, kā arī sausas, jutīgas un kairinātas ādas kopšanai.
Tā efektīvi pasargā mazuļa autiņu zonas ādu no apsārtuma. Klīniski
pierādīts, ka ziede piemērota mazuļiem. Nesatur smaržvielas, krāsvielas
vai konservantus.
Reklāmas devējs: SIA Bayer. LMR-CH-20210903-33

-15%

3 78

no 4.73€

Ziede 30 g

Higiēnas preces

no 9.45€

-15%

®

Canpol Babies

Canpol Babies piedāvā plašu produkcijas klāstu mazuļa barošanai,
aprūpei, attīstībai, izklaidei un drošībai. Canpol Babies ražo pārbaudītus
produktus, kas nodrošina bērniņa drošību.
Reklāmas devējs: Kotryna SIA

no

GUM®
Trav‑Ler starpzobu
birstīte N6 5.89 €/
4.42 €, ACTIVITAL Q10
zobu pasta 75 ml 7.96 €/
5.97 €, ACTIVITAL Q10
mutes skalotājs 300 ml
8.64 €/ 6.48 €

GUM
ACTIVITAL
līnija
nodrošina
ilgstošu
aizsardzību pret zobu
aplikuma veidošanos un
kariesu. GUM TRAV-LER
starpzobu birstītes pārtikas atlieku un bakteriāla aplikuma ikdienas
noņemšanai.
Reklāmas devējs: Baltic Business Partners OÜ

meness_aptieka

menessaptieka

mobilā aplikācija
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KOSMĒTIKA

-29%

-25%

-30%

līdz

līdz

ALVEJAS DZIEDINOŠAIS
SPĒKS

BĒRNU HIGIĒNAI

DEZODORANTI PRET
SVĪŠANU

BABĒ Pediatric

Aloe Vera

VICHY
ANTIPESPIRANTI

Lūpu balzams 4 g 4.10 €/
2.99 €, gels 100 ml
8.40 €/ 5.96 €

Intensīva un kopjoša iedarbība - mitrina, nomierina, atjauno sausu un
bojātu ādu. Aloe Vera balzams īpaši ieteicams pēc saules apdegumiem,
nobrāzumiem/ brūcēm un kukaiņu kodumiem.
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

Antiperspirants 50 ml

Dermokosmētikas zīmola BABĒ Pediatric līnija - tie ir īpaši izstrādāti
produkti bērniem un zīdaiņiem, piemēroti maigas ādas vajadzībām.
Reklāmas devējs: SIA Allium UPI

-25%

MATU KOPŠANAI

Vichy Dercos līnija

11.84€

15.79€

no 12.99€

Līnijā ir pieejami produkti pret matu izkrišanu, pret blaugznām, pret
matu sausumu, matu taukošanos. Piemērots jutīgai galvas ādai.

no 9.74€

Piemērots visu vecuma sievietēm. Ilgstoša aizsardzība. Klīniski un
dermataloģiski pārbaudīti produkti.
Reklāmas devējs: LOREAL BALTIC

-30%

11.99€

8.39€

-25%

no 15.79€

no 11.84€

BIODERMA
Node šampūns 200 ml 12.99 €/ 9.74 €

Attīra, saudzē un aizsargā galvas ādu.
Node K šampūns 150 ml 17.99 €/ 13.49 €

Nomierinošs pretniezes šampūns, kas novērš zvīņojošus iekaisuma
plankumus.

KLORANE
Barojošs šampūns ar mango 200 ml 11.99 €/ 8.39 €

Bagātīgi mitrinošs augu bāzes šampūns.

-20%

ĀDAS KOPŠANAI

līdz

Altermed PANTHENOL Forte

no 4.12€

no 3.30€

SPF 15 lūpu balzams 4,3 g 4.12 €/ 3.30 €
2 % roku krēms 100 ml 4.89 €/ 4.16 €
6 % sejas krēms 30 g 5.18 €/ 4.40 €
5 % ziede 30 g 5.89 €/ 5.01 €
9 % aerosols 150 ml 8.59 €/ 7.30 €
9 % pieniņš 230 ml 12.19 €/ 9.75 €

Saudzīgi kopj un atjauno!
Altermed Panthenol kopjošā kosmētika ar īpaši augstu D-pantenola
saturu, A, E, F vitamīniem un citām vielām, kas efektīvi kopj un atjauno
ādu. D-pantenols veicina šūnu atjaunošanos.
Reklāmas devējs: Omega Pharma Baltics SIA
Atlaides spēkā ar Veselības karti

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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KOSMĒTIKA

-25%

-30%

līdz

DERMOKOSMĒTIKA DAŽĀDĀM
ĀDAS PROBLĒMĀM

ĀDAS MITRINĀŠANAI

BIODERMA Hydrabio

PHARMACERIS
zīmola produkti

Micelārais ūdens 500 ml
16.39 €/ 12.29 €, sejas krēms
50 ml 23.99 €/ 16.79 €,
Perfecteur SPF 30 sejas krēms
40 ml 23.99 €/ 17.99 €

Inovatīvs 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.
Инновационная 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

Ādas pilvērtīgai mitrināšanai un tās komforta un mirdzuma atjaunošanai. Stimulē ādas dabisko mitrināšanas
sistēmu, tādējādi nodrošinot aktīvu ūdens cirkulāciju un saglabāšanos ādā.
Для полного увлажнения кожи и восстановления ее комфорта и сияния. Стимулирует естественную
систему увлажнения кожи, тем самым обеспечивая активную циркуляцию и удержание воды в коже.
Reklāmas devējs: SIA Remedica

SEJAS ĀDAS KOPŠANAI

-25%

VICHY Aqualia Thermal līnija
produkti piedāvā eksperta līmeņa ādas mitrināšanu un kliniski pierādītu efektivitāti.

VICHY LIFTACTIVE SUPRIME līnija
Nodrošina dubultu efektu-aizkavē novecošanos dienas laikā, bet ilgtermiņā koriģē
grumbu un ādas tonusu zudumu.

VICHY Mineral 89
Mineral 89 stiprinošā atjaunojošā plāksnes tipa sejas maska, 29g.
Mineral 89 koncentrāts ādai ap acīm 15 ml nodrošināta 24 h mitrināšanu, tiek
izlīdzinātas smalkās dehidratācijas līnijas, samazinās tumšos lokus.

LA-ROCHE POSAY Hyalu B5 līnija
Hyalu B5 līnijas produkti redzami atjauno jutīgu ādu un uzlabo tās tvirtumu.

LA ROCHE- POSAY produkti ādas
attīrīšanai
Piemēroti jutīgai ādai. Efektīvi noņem dekoratīvo kosmētiku un attīra no ikdienas
netīrumiem.

EUCERIN® dermokosmētika

Rūpēs par tavas ādas veselību un skaistumu!

VISAI EUCERIN
DERMOKOSMĒTIKAI

-35%

līdz

Reklāmas devējs: NIVEA Polska

Atlaides spēkā ar Veselības karti

www.e-menessaptieka.lv

www.menessaptieka.lv
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SAULES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
-30%

-30%

-30%

-25%

līdz

-20%

-30%

-20%

Aktivitātes produktu regulārās pārdošanas cenas un cenas ar
atlaidi Jums ir iespēja uzzināt tuvākajā Mēness aptiekā.

VISAI
%*
-30
KOSMĒTIKAI
CETURTDIENĀS
UN PIEKTDIENĀS

* 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.

-25%

-20%

-20%

Viss sortiments pieejams lielākajās aptiekās
vai www.e-menessaptieka.lv
* Atlaides un akcijas nesummējas. Aktivitāte
spēkā līdz 2022. gada 30. decembrim
ceturtdienās un piektdienās. Produktu skaits ir
ierobežots. Valkas aptiekā, Ausekļa ielā 54,
Valkā, LV-4701, aktivitāte spēkā piektdienās un
sestdienās. Akcija neattiecas uz Zvaigžņu
cenām.

Aktivitātes spēkā ar Veselības karti.

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

100% Recycled

