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UZTURA
BAGĀTINĀTĀJIEM

-30

%

līdz

*

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
AIZLIKTAM DEGUNAM
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA.
PM-LV-OTRI-20-00008/MAY
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1 mg/50 mg/ml deguna
aerosols, šķīdums 10 ml

OTRINAZIL

XYLOMETAZOLINI
HYDROCHLORIDUM,
DEXPANTHENOLUM
Lieto
pieaugušajiem
un bērniem no 12 gadu
vecuma. Devas: pa vienam
izsmidzinājumam katrā
nāsī līdz 3 reizēm dienā
pēc
nepieciešamības.
Nepārsniegt
3
izsmidzinājumus dienā
katrā nāsī.
Применение для взрослых и детей от 12 лет: Дозы: по 1
впрыскиванию в каждый носовой ход до 3 раз в день по
необходимости. Не превысить 3 впрыскиваний в день в
каждый носовой ход.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET DRUDZI UN SĀPĒM
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

no

9

līdz

97

Nurofen® for Children
Strawberry 200 mg/5
ml suspensija iekšķīgai
lietošanai 100 ml 9.97 €,
Nurofen® for Children
Orange 200 mg/5 ml
suspensija iekšķīgai
lietošanai 100 ml 9.97 €,
150 ml 13.35 €

ELPCEĻIEM
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

-20%

šķidrums 20 ml

NUROFEN®
IBUPROFENUM

Īpaši izstrādāts bērniem vecumā no 3 mēnešiem līdz 12
gadiem. Lieto drudža, kā arī vieglu līdz vidēji smagu sāpju
simptomātiskai terapijai. Lietošana: precīzas lietošanas
devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Специально разработан для детей в возрасте от 3
месяцев до 12 лет. Используется как для терапии озноба,
так и при болях легкой и средней тяжести.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

EASY BREATHE

Uzlabo elpceļu gļotādas fizioloģisko stāvokli iekaisuma
gadījumā. LORO SPRAY un STOP SPRAY satur kliņģerītes un
smiltsērkšķa eļļas. NEO SPRAY lietojams tikai pieaugušajiem.
Улучшают физиологическое состояние слизистой
оболочки дыхательных путей при воспалении. LORO
SPRAY и STOP SPRAY содержaт масла ноготков и облепихи.
NEO SPRAY применять только взрослым.

*Aktivitātes produktu regulārās pārdošanas cenas Jums ir iespēja uzzināt tuvākajā “Aptieku Alianse” aptiekā. Aktivitātes produktu skaits ir ierobežots.
Cenas attiecas uz pilniem iepakojumiem. Preču fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs. Izdevumā norādītājai informācijai var būt neparedzētas izmaiņas,
par ko pircēji tiks informēti aptiekās. Cenas norādītas eiro ar PVN. Atlaides neattiecas uz medikamentiem. Atlaides nesummējas.

–2–
PRET KLEPU
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

-20%

sīrups 120 ml

KARSTAIS DZĒRIENS
Reklāmas devējs: AS SIROWA

-10%

AKNĀM

no

Reklāmas devējs: Sanofi-aventis Latvia SIA
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600 mg cietās
kapsulas
N 30 13.33 €
300 mg cietās
kapsulas
N 30 7.51 €

C vitamīns + Cinks + D3 vitamīns N10

ADDITIVA® KARSTAIS DZĒRIENS
EASY BREATHE
BRONCHO SYRUP

Sīrups ar dzērveņu sulu un
C vitamīnu. Islandes ķērpja,
mārsila lakstu un altejas
sakņu aktīvās vielas nomierina iekaisušu kakla gļotādu
un atvieglo kņudēšanu kaklā. Islandes ķērpis veicina
atkrēpošanu.
Сироп с соком клюквы и витамином Ц. Активные вещества
исландского мха, тимьяна и корней алтея успокаивают
воспаленную слизистую горла и облегчают першение в
горле. Исландский мох способствует откашливанию.

Additiva® Heiβe Citron, Additiva® Heisβer Ingwer, Additiva®
Heiβer Sanddorn. Šķīdināmais pulveris ikdienā nepieciešamo C vitamīna, Cinka un D3 vitamīna devu papildināšanai.
Tas ir patīkams karsts dzēriens, īpaši aukstajos gadalaikos.
Cinks (5 mg) un D3 (5 µg) vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību. Cinks veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.
Растворимый порошок для пополнения необходимым
для повседневного рациона витамином C, цинком
и витамином D3. Это приятный горячий напиток,
особенно в холодные времена года. Цинк и витамин D3
способствуют нормальной работе иммунной системы.
Цинк способствуeт защите клеток от оксидативного
стресса.

ESSENTIALE® FORTE N

PHOSPHOLIPIDA EX SOIA

Aknu
slimību
izraisītu
sūdzību
mazināšanai.
Essentiale® forte N 600mg lietošana: pa 1 kapsulai, 3 reizes
dienā; Essentiale® forte N 300mg lietošana: pa 2 kapsulām,
3 reizes dienā.
Для уменьшения жалоб, связанных с заболеванием
печени. Использование Essentiale® форте N 600 мг: по 1
капсуле 3 раза в день; Использование Essentiale® форте
N 300 мг: 2 капсулы 3 раза в день.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

TROMBOŽU PROFILAKSEI
Reklāmas devējs: Takeda Latvia SIA

no
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PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ
Reklāmas devējs: GL Pharma Riga
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no

3
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apvalkotas tabletes
75 mg N100 3.72 €
100 mg N100 4.67 €

zarnās šķīstošās
tabletes N14

apvalkotās tabletes
75 mg N100
4.19 €,
150 mg N100

SIRDSDARBĪBAI
Reklāmas devējs: GL Pharma Rīga

5.69 €

PANTOPRAZOLUM

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, MAGNESII OXIDUM
Hjertemagnyl® samazina trombu veidošanos asinsvados,
mazinot infarkta un insulta risku. Devas un lietošana: 1-2
tabletes dienā.
Hjertemagnyl®
уменьшает
образованиe
тромбов
в кровеносных сосудах, снижая риск инсультов и
инфарктов. Обычная доза: 1-2 таблетки в день.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Mazina dedzināšanas vai spiediena sajūtu aiz krūšu kaula
un skābu garšu mutē! Simptomi var mazināties jau pēc
pirmās terapijas dienas. Tabletes var būt jālieto arī 2 līdz 3
dienas pēc kārtas. Lietojiet 1 tab.dienā pirms ēšanas.
Избавляет от изжоги и кислого чувства во рту! Симптомы
могут уменьшится после первого дня лечения. Таблетки
может быть нужно употреблять от 2 до 3 дней подряд.
Применение: 1 таб. в день до еды.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

līdz
līdz

Reklāmas devējs: SanoSwiss, UAB

ACIDUM
ACETYLSALICYLICUM

PANZILAN®

HJERTEMAGNYL®

ACĪM

THROMBO
ASS®

-30%

kapsulas N30

Lai dzīve turpinās! Sirds aspirīns veselai sirdij un
asinsvadiem. Novērš trombu veidošanos. Mazina infarkta un
insulta risku. Apvalkotās, zarnās šķīstošās tabletes saudzē
kuņģi. Lieto pa 1-2 tabletēm dienā.
И жизнь продолжается! Сердечный аспирин для здоровья
сердца и сосудов. Предотврашает образование тромбов
уменьшает риск инфаркта и инсульта. Растворимые в
кишечнике таблетки оберегают желудок. Применение:
1-2 таблетки в день.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

līdz

JUTĪGĀM UN SAUSĀM ACĪM
Reklāmas devējs: SanoSwiss, UAB

-20%

mitrinoši pilieni
acīm 15 ml

ANTIBAKTERIĀLS LĪDZEKLIS
Reklāmas devējs: AS Olainfarm
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no

59

pulveris paciņās N15

FURASOL®

FURAGINUM
SOLUBILE

OCUTEIN

OCUTEIN FORTE – sausām acīm ar 15 mg Luteīna un Omega-3.
OCUTEIN RETIN – mikrocirkulācijai ar Luteīnu 20 mg un
Ginkgo 45 mg. OCUTEIN BRILLANT – nogurušām acīm ar lielu
25 mg Luteīna devu.
OCUTEIN FORTE - для сухих глаз, с Лютеином 15 мг и
Oмега-3. OCUTEIN RETIN - для микроциркуляции, с
Лютеином 20 мг + Гинкго 45 мг. OCUTEIN BRILLANT - для
усталых глаз, с высокой дозой Лютеина 25 мг.

OCUTEIN
SENSITIVE
PLUS

OCUTEIN Sensitive PLUS - mitrinoši pilieni acīm ar hialuronu
un melleņu ekstraktu. Mitrina, palīdz mazināt kairinājumu,
veicina acu reģenerāciju, piemēroti lietošanai kontaktlēcu
nēsāšanas gadījumā.
OCUTEIN Sensitive PLUS - капли с гиалуроном и
экстрактом черники для глаз. Увлажняют, помогают
уменьшить раздражение, поддерживают регенерацию
глаз, подходят при ношении контактных линз.
Medicīnas ierīce.

www.aptiekualianse.lv

FURASOL® – mutes
dobuma un rīkles
iekaisuma,
inficētu
brūču,
apdegumu,
strutainu iekaisumu
ārstēšanai. Lietošana:
Mutes dobuma un
rīkles skalošanai 2-3
x dienā. Inficētu brūču, apdegumu un strutainu iekaisumu
apstrādei 1-2 x dienā. Brūču skalošanai: 1-2 reizes dienā pēc
nepieciešamības.
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.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

–3–

līdz

KAULIEM UN IMUNITĀTEI
Reklāmas devējs: Pharma Nord SIA

-20%

līdz

ZIVJU EĻĻA
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

kapsulas N60

kapsulas N80, N40, N80

D-PEARLS, D-PEARLS MEGA UN
D-PEARLS 3000

Kapsulas ar D3 vitamīnu, kas veicina normālu imūnsistēmas
darbību, palīdz uzturēt zobu un kaulu veselību, kā arī
normālu muskuļu darbību.
Капсулы с витамином D3, который способствует
нормальной работе иммунной системы, здоровью зубов
и костей и нормальной мышечной функции.

-20%

Sirdsdarbībai, redzei, smadzeņu darbībai. Kapsulas satur
1000 mg polinepiesātinātās Omega-3 taukskābes (35% EPS,
25% DHS). Paredzēts pusaudžiem un pieaugušajiem no 12
gadu vecuma.
Для зрения, сердечной и мозговой деятельности.
Капсулы содержат 1000 мг полиненасыщенных жирных
кислот Омега-3 (35% ЕПК, 25% ДГК). Для взрослых и
подростков с 12 лет.

MIEGAM UN MIERAM
Reklāmas devējs: SIA "Silvanols"

BIODERMA SÉBIUM LĪNIJA

Уход за кожей, который биологически регулирует
качество и производство жиров выделяемых порами
кожи. Делает кожу чистой, гладкой и сияющей здоровьем,
без жирного блеска. Подходит как подросткам, так и
взрослым.

PRET GALVAS UTĪM
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika
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-20%

matos un uz
ādas lietojams
šķīdums 90 ml

ESPRICO

Еsprico оссобенно богат полиненасыщенными жирными
кислотами Оmega-3 EPS, DHS и Оmega-6 GLS, которые
очень важны для нервной системы. Миниральные
вещества - магний и цинк- важны для продуктивной
работы мозгов.

GORELAX

GoRelax Day - Природное средство для поддержания
эмоционального баланса и для улучшения деятельности
мозга. GoRelax Night - Природное средство для здорового
сна.

Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

SIEVIETES ORGANISMAM
Reklāmas devējs: SIA Jonnex Farma

-30%

kapsulas N60

GoRelax Day - Dabīgs līdzeklis emocionālam balansam un
smadzeņu darbības uzlabošanai. GoRelax Night - Dabīgs
līdzeklis veselīgam miegam un diennakts ritma saglabāšanai.

PRET UTĪM UN GNĪDĀM

-15%

Esprico ir īpaši bagāts ar polinepiesātinātām taukskābēm:
Omega-3 EPS, DHS un Omega-6 GLS, kas ir ļoti svarīgas
nervu sistēmai. Minerālvielas magnijs un cinks ir svarīgas
teicamai smadzeņu darbībai.

līdz

kapsulas N20

Tauku kvalitāti un izdalīšanos bioloģiski regulējoša ādas
aprūpe pusaudžiem un pieaugušajiem. Padara ādu tīru,
gludu, matētu un veselīgi starojošu.

KONCENTRĒŠANĀS SPĒJĀM
Reklāmas devējs: A/S Sirowa Rīga

kapsulas N60

OMEGA 3
PREMIUM ZIVJU EĻĻA 1000MG

līdz

TAUKAINAI ĀDAI

-20%

-25%

krēms-losjons 75 ml

NAKTSSVECES EĻĻA

Naktssveces eļļa satur gamma-linolēnskābi (GLS) - omega-6
grupas polinepiesātinātu taukskābi. Lietošana: viena
kapsula divas reizes dienā.
Масло ночной примулы содержит гамма-линоленовую
кислоту (ГЛК) – полиненасыщенную жирную кислоту
группы омега-6. Применение: по 1 капсуле два раза в
день.

ATTĀRPOŠANAI
Reklāmas devējs: SIA "Innothera Baltics"

3

69

apvalkotās
tabletes N6, N3

ČEMERIŅU ŪDENS

VERATRI TINCTURA

Čemeriņu ūdens RFF ir augu
izcelsmes līdzeklis pret galvas
utīm (Pediculus humanus capitis)
lietošanai matos un uz ādas
galvas matainā daļā. Lietošana:
ieteicamā deva ir individuāla,
atkarībā no matu daudzuma un
garuma.
Чемеричная вода RFF – средство
растительного происхождения
против
головных
вшей
(Pediculus humanus capitis) для применения на волосах
и на коже волосистой части головы. Применение:
рекомендуемая доза индивидуальна, зависит от густоты
и длины волос.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

HELMINTOX 125 mg un 250 mg

PIRANTELS

PARANNEX

Nesāpīgai, ātrai un vieglai galvas utu ārstēšanai. Nodrošina
vieglu utu un gnīdu izķemmēšanu, padara matus pakļāvīgus.
Var lietot bērni no 6 mēnešu vecuma un grūtnieces.
Для безболезненного, быстрого и легкого лечения от
головных вшей. Обеспечивает легкое вычесывание вшей
и гнид, делая волосы поддатливыми. Можно применять
для детей с 6-месячного возраста и беременным.

Iekšķīgi lietojamas zāles pret spalīšiem un cērmēm
pieaugušiem un bērniem no 6 gadu vecuma. Ieteicamā deva
ir 10–12 mg/kg vienā reizē. Pēc 3 nedēļām jālieto atkārtoti.
Препарат для лечения гельминтозов - энтеробиозов и
аскоридозов. Принимать внутренне. Для детей от 6 лет
и взрослых. Рекомендуемая доза 10–12 мг/кг одноразово.
Повторить прем препарата через 3 недели.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

www.aptiekualianse.lv

SENIORU
DIENAS

KATRU OTRDIENU SENIORIEM,
UZRĀDOT PENSIONĀRA
APLIECĪBU UN APTIEKU
ALIANSE KLIENTU KARTI,
* Aktivitāte ir spēkā norādītajās aptiekās:

Aptieka "Juglas zāles" Rīga, Melnsila iela 19

Aptieka "Acālijas" Rīga, A. Čaka iela 58

Aptieka "Krasts M" Rīga, Juglas krastmala 2

Aptieka "ANNO 1998" Rīga, Tomsona iela 30

Aptieka "Lienes" Rīga, A.Deglava iela 2

Aptieka "Aura-Farma" Rīga, Nīcgales iela 5

Aptieka "Nordeķu aptieka"
Rīga, Slokas iela 74

Aptieka "Bruņinieku aptieka"
Rīga, Bruņinieku iela 5
Aptieka "Daina"
Rīga, Maskavas iela 108/110
Aptieka "Elvīras" Rīga, Kūdras iela 8b
Aptieka "Jaunā Nordeķu"
Rīga, Sēlpils iela 15

Aptieka "Paula Stradiņa aptieka"
Rīga, Pilsoņu iela 13
Aptieka "Pilsētas zāles" Rīga, Gogoļa iela 3
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%*

ATLAIDE
PIRKUMAM

Aptieka Nr.1, "Ālante DN"
Daugavpils, Cialkovska iela 3
Aptieka Nr.2, "Ālante DN"
Daugavpils, Smilšu iela 101
Aptieka "911" Daugavpils, Šaurā iela 28-1b
Aptieka "Viršu aptieka"
Liepāja, Viršu iela 1a

Aptieka "Stabu" Rīga, Nēģu iela 3

Aptieka "Nurme"
Talsu nov., Lauciene, Laucienes pag.,
“Aptieka”

Aptieka "Tatjanas" Rīga, Kokles iela 12

Aptieka "Mārsils" Vecumnieki, Rīgas iela 7

Aptieka "Pļavnieki" Rīga, A.Saharova iela 16

* Atlaide neattiecas uz: - medikamentiem, - medicīnas ierīcēm, kuras tiek iegādātas uz kompensācijas receptēm,
- akcijas precēm. Aktivitātes darbības laiks otrdienās 04.08.2020. - 27.10.2020.

