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UZTURA
BAGĀTINĀTĀJIEM

-30

%

līdz

LOCĪTAVU DARBĪBAI
Reklāmas devējs: SIA Jonnex-Farma

-30%

STRESAM, MIEGAM
Reklāmas devējs: AS Grindeks

-15%

-20%
ar klienta karti

tabletes N30,
kapsulas N20,
sīrups 100 ml

tabletes
N60

PRET IESNĀM

Reklāmas devējs: Cilag GmbH International
pārstāvniecība Latvijā MAT/6119/10/2018

*

4

05

0,5 mg/ ml deguna aerosols,
šķīdums 10 ml
1 mg/ ml deguna aerosols,
šķīdums 10 ml

OLYNTH

XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM

HERBASTRESS®
GLUCOSAMINE + CHONDROITIN MAX
Glikozamīns ir svarīga sastāvdaļa locītavu skrimšļu struktūrā, bet organismam novecojot, tas netiek pietiekoši sin
tezēts. Lietošana: pieaugušajiem 1 tablete dienā ēšanas
laikā, uzdzerot glāzi ūdens.
Глюкозамин является важным компонентом в структуре
суставных хрящей, но с возрастом не синтезируется
в достаточном объеме. Применение: взрослым по 1
таблетке в день во время еды, запивая стаканом воды.

Herbastress® ir nomierinošs un tonizējošs līdzeklis ar augu
ekstraktiem.
Herbastress® miegam - iemigšanai un kvalitatīvam miegam.
Herbastress® Balzams - stresa mazināšanai un veselīgam
miegam.
Herbastress® - успокоительное и тонизирующее средство
с растительными экстрактами.
Herbastress® miegam - для засыпания и качественного
сна.
Herbastress® Balzams - для снижения стресса и здоро
вого сна.

Ātri un ilgstoši samazina deguna aizlikumu, mazina gļot
ādas tūsku un palīdz elpot vieglāk. Lieto īslaicīgai deguna
aizlikuma un tekoša deguna, kas saistīts ar saaukstēšanos
vai sinusītu, ārstēšanai. Precīzas devas skatīt lietošanas instrukcijā.
Быстро и надолго уменьшает заложенность и отек сли
зистой оболочки носа, облегчает дыхание. Применяется
для кратковременного лечения заложенности но
са и текущего носа, связанных с простудой или сину
ситом. Точную дозировку смотреть в инструкции по
применению.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

*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.

–2–
PRET KAKLA SĀPĒM
Reklāmas devējs: UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā
LA/DCTY/18/0002

no

5

90

DEGUNA AIZLIKUMA MAZINĀŠANAI
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA
CHLV/CHMSM/0001/16/11/2016e

no

4

92

0.1% aerosols 10 ml 4.92 €
Menthol aerosols 10 ml 5.23 €

0,25 mg/ 0,03 mg
sūkājamās tabletes
N20 5.90 €
N40 10.29 €

-15%

KONCENTRĒŠANĀS SPĒJĀM

kapsulas N60

OTRIVIN®

XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM

DECATYLEN

TM

DecatylenTM nodrošina plaša spektra antibakteriālu iedarbību un pretsāpju efektu. Bez cukura, piemērots diabētiķiem.
Lietošana: pieaugušajiem un bērniem no 12 g.v. 1 tablete ik
pēc 2 st., bērniem no 4 g.v. 1 tablete ik pēc 3 st.
DecatylenTM обеспечивает широкий спектр антибак
териального действия, а также быстрый обезболи
вающий эффект. Применения: взрослым и детям с 12 лет
по 1 таблетке каждые 2 часа. Детям старше 4-х лет по 1
таблетке каждые 3 часа.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

APKLUSINA KAKLA SĀPES
Reklāmas devējs: UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā.
LA/DCTY/18/0005

-15%

Jaunums!

Otrivin® deguna aerosoli ātri noņem deguna aizlikumu un
sniedz ilgstošu iedarbību. Otrivin® 0,1% aerosols palīdz arī
novērst deguna gļotādas sausumu un kairinājumu. Otrivin®
Menthol aerosols satur atvēsinošas mentola un eikalipta
eļļas. Deguna aerosolus labi panes pat pacienti ar jūtīgu
deguna gļotādu.
Спреи для носа Otrivin® быстро снимают заложенность
носа и обладают длительным действием. Otrivin® 0,1%
дополнительно помогает предотвратить сухость и раздра
жение слизистой оболочки носа. Otrivin® Menthol 0,1%
спрей для носа cодержит освежающие масла эвкалипта
и ментола. Спреи для носа хорошо переносят пациенты
даже с чувствительной слизистой оболочкой носа.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

5

PRET SAAUKSTĒŠANOS
Reklāmas devējs: SIA JONNEX-FARMA

52

PRET KLEPU

no

5

99

5.99 €

Herbisland 6 mg/ml
sīrups 150 ml

6.39 €

HERBION EFEJA

PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, COFFEINUM,
CHLORPHENAMINI MALEAS

DECATYL™ NATURAL
Decatyl™ Natural sūkājamo tablešu sastāvā apvienotas 4
augu dabīgās dziedinošās īpašības! Ar C vitamīnu. Lietošanu
un devas skatīt produkta lietošanas instrukcijā.
Decatyl™ Natural представляет собой комбинацию 4
целебные свойств растений! С витамином С. Исполь
зование и дозы см. в инструкции по применению.

Reklāmas devējs: AS Olainfarm

Пищевая добавка для улучшения концентрации и
внимания. 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.

Herbion Efeja 7 mg/ml
sīrups 150 ml

GRIPPOSTAD C

ANTIBAKTERIĀLS LĪDZEKLIS

Uztura bagātinātājs uzmanības un koncentrēšanās spējas
uzlabošanai. 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.

Reklāmas devējs: SIA KRKA Latvija

cietās kapsulas
N24

sūkājamās
tabletes
N12

ESPRICO®

8

63

100 mg pulveris ārīgi
lietojama šķīduma
pagatavošanai N15

FURASOL®

FURAGINUM SOLUBILE

Mutes dobuma un rīk
les iekaisuma, inficētu
brūču, apdegumu, strutainu iekaisumu ārstēšanai.
Lietošana: mutes dobuma un rīkles skalošanai: 1 paciņa uz
200 ml karsta novārīta ūdens, lieto 2–3 x dienā. Inficētu brū
ču, apdegumu un strutainu iekaisumu apstrādei 1-2 x dienā.

HEDERAE HELICIS FOLII EXTRACTUM SICCUM

HERBISLAND

CETRARIA ISLANDICAE THALLI EXTRACTUM SPISSUM

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.

Herbisland – sausa klepus ārstēšanai. Herbion Efeja – produktīva klepus ārstēšanai. Lietošana: Herbisland – 4 reizes
dienā no 1 g.v., Herbion Efeja – 2 reizes dienā no 2 g.v.

Grippostad C лекарство для уменьшения симптомов по
хожих на грипп и простуду.
Дозы и применение взрослым и подросткам старше 12
лет: 2 капсулы 3 раза в день.

Herbisland – для лечения сухого кашля, Herbion
Efeja – для лечения продуктивного кашля! Употребление:
Herbisland – 4 раза в день от 1 года, Herbion Efeja – 2 раза
в день от 2 лет.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA,
CHLV/CHMSM/0001/16c

9

no

73

1.16% gels 100 g

9.73 €

2.32% gels 100 g

13.49 €

VOLTAREN EMULGEL
DICLOFENACUM DIETHYLAMINUM

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g - vienīgais pretsāpju gels ar 12
stundu iedarbību. Šis gels nokļūst tieši locītavās un atvieglo
sāpes līdz pat 12 stundām. Var lietot no 14 gadu vecuma,
uzklājot tikai 2 reizes dienā.

PRET SĀPĒM
Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA
CHLV/CHVOLT/0013/18/JUN

12

85

140 mg ārstnieciskais
plāksteris N5

VOLTAREN AKTIGO
DICLOFENACUM NATRICUM

Vietējai simptomātiskai un īstermiņa sāpju mazināšanai.
Pieaugušie un pusaudži no 16 gadu vecuma. Ieteicamā deva
ir uzklāt vienu ārstniecisko plāksteri divas reizes dienā (no
rīta un vakarā). Maksimālā dienas deva ir 2 ārstnieciskie
plāksteri dienā, pat ja ir vairāk kā viena traumēta vieta, ko
ārstēt. Ārstējiet vienlaicīgi tikai vienu sāpīgo vietu.

Для лечения воспаления полости рта и горла, инфи
цированных ран, ожогов и гнойных воспалений. Для
полоскания ротовой полости и горла: 1 пакет на 200 мл
горячей кипяченой воды, использовать 2-3 раза в день.

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g - единственный гель против
боли с 12-часовым действием. Этот гель воздействует
прямо на суставы и облегчает боль до 12 часов. Можно
использовать с 14 лет, применяя всего 2 раза в день.

Для местного симптоматического и кратковременного
облегчения боли.
Взрослым и подросткам в возрасте от 16 лет. Реко
мендуемая доза - нанести один лечебный пластырь
дважды в день (утром и вечером). Максимальная
суточная доза - 2 лечебных плястыря в день, даже если
есть более одного поврежденного места для лечения.
Лечить одновременно только одно болезненное место.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

www.aptiekualianse.lv

–3–
SMADZEŅU DARBĪBAI
Reklāmas devējs: SIA Taula Rīga

-15%

-20%
ar klienta karti

KAULIEM UN ZOBIEM
Reklāmas devējs: ZF Polpharma S.A. branch in Latvija

-15%

PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ
Reklāmas devējs: ZF POLPHARMA S.A. branch in Latvia

1

85

150 mg apvalkotas
tabletes N10
tabletes N30

mīkstās kapsulas N60

NEUROZAN
Neurozan® satur vit. B12, B6, B2, B1, C, folskābi, minerālvielas,
jodu un magniju, normālu psiholoģisko funkciju veicināšanai un nervu sistēmas darbībai, kā arī pantotēnskābi, kas
uzlabo garīgā darba spējas.
Neurozan® содержит вит. B12, B6, В2, В1, С, фолиевую
кислоту, минеральные вещества, такие как йод и магний,
чтобы способствовать нормальной психологической
функции и работе нервной системы, а также панто
теновую кислоту, которая улучшает умственную рабо
тоспособность.

KAIRINĀTĀM ACĪM

-15%

RANIGAST

OLIDETRIM 2000 IU

RANITIDINUM

D3 vitamīns pieaugušajiem veicina kalcija un fosfora
normālu uzsūkšanos, palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni
asinīs, kaulu un zobu veselību, normālu muskuļu un imūnsistēmas darbību. 1 kapsula dienā.
Витамин D3 взрослым помогает усвоению кальция и
фосфора, помогает поддерживать нормальный уровень
кальция в крови поддерживает здоровье зубов, костей,
мышечной и иммунной систем. 1 капсула в день.

GREMOŠANAS SISTĒMAI
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

-15%

Быстро уменьшает изжогу на долгое время! Показания:
диспепсия, изжога, повышенная желудочная кислот
ность. Применение: 1 таблетка в день.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

GREMOŠANAS TRAUCĒJUMI
Reklāmas devējs: Sandoz d.d. Latvia Filiāle, Valdemāra
33-30, Rīga B11902958021/2021/02

8

18

cietās kapsulas
N14

šķidrums 90 ml

acu pilieni

Ātri samazina dedzināšanu uz ilgu laiku! Indikācijas: dispepsija, dedzināšanas sajūta, paaugstināts kuņģa skābes
daudzums. Lietošana: 1 tablete dienā.

HEPAHOLS

STARAZOLIN

NĀTRIJA HIALURONĀTS; NĀTRIJA HIALURONĀTS UN
DEKSPANTENOLS.
Ātrs atvieglojums un ilgstoša mitrināšana sausām, nogurušām un kairinātām acīm! Cilvēkiem ar sausās acs sindromu, cilvēkiem kas strādā ar datoru un kontaktlēcu
valkātājiem. 2 pilieni 3 x katrā acī.
Быстрое облегчение и длительное увлажнение для сухих,
уставших и раздраженных глаз! Людям с синдромом
сухих глаз, людям, работающим за компьютером, тем, кто
носит контактные линзы. 2 капли 3 х в день.

HepaHols satur pienenes, roz
marīna un artišoka ekstraktus,
kas labvēlīgi ietekmē gremošanas
orgānu darbību. Lietošana: pus
audžiem no 12 gadu vecuma un
pieaugušajiem 2,5 ml 2-3 reizes
dienā, iemaisot nelielā ūdens
daudzumā vai tīrā veidā.

-15%

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS, BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS
SUBSP. LACTIS

HepaHols содержит экстракты
одуванчика, розмарина и арти
шока, которые благотворно влияют на работу пищева
рительных органов. Применение: подросткам старше
12 лет и взрослым – 2,5 мл 2-3 раза в день, разбавляя
разовую дозу в небольшом количестве воды, или
принимая в чистом виде.

līdz
HIGIĒNAI

LINEX® FORTE

HIGIĒNAI

-15%

Linex® Forte tiek lietots caurejas, vēdera uzpūšanās un
citu gremošanas traucējumu profilaksei un papildterapijai
pieaugušajiem un bērniem. Lietošana: 1 kapsula 1-3 reizes
dienā.
Linex® Forte используется при диарее, метеоризме и
других расстройствах пищеварения. Профилактика
и дополнительная терапия для взрослых и детей.
Применение: по 1 капсуле 1-3 раза в день.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

AIZCIETĒJUMU NOVĒRŠANAI
Reklāmas devējs: Cilag GmbH International
pārstāvniecība Latvijā MAT/6112/10/2018

15

35

625 mg/ 90 mg/ 9 mg/
ml rektālais šķīdums
5 ml N12

MICROLAX

SORBITOLUM, NATRII CITRAS, NATRII LAURILSULFOACETAS

SENI
Seni Lady un Seni Man ir augstas kvalitātes uroloģiskie
ieliktnīši sievietēm un vīriešiem, kas rūpējas par sevi un
savu komfortu. Ieliktnīši nodrošina sausuma sajūtu un
ļauj justies pārliecināti ik vienā dzīves situācijā. Neitralizē
nepatīkamu aromātu. Pirmā izvēle vieglas urīna nesatu
rēšanas gadījumā! www.seni.lv
Seni Lady и Seni Man - это урологические прокладки
высшего качества, которые заботятся о себе и своем
комфорте. Прокладки обеспечивают ощущение сухости
и позволяют чувствовать себя уверенно в любой
жизненной ситуации. Нейтрализуют неприятный аромат.
Первый выбор в случае легкого недержания мочи!

SENI Active
Seni Active ir gaisu caurlaidīgas, elastīgas, augstas kvalitātes
uzsūcošās biksītes cilvēkiem ar vidēju un smagu urīna nesaturēšanu. Uzvelkamas kā parasta apakšveļa. Ar mitruma
indikatoru.
Atlaide neattiecas uz kompensācijas receptēm iegādātajiem
produktiem.
Seni Active - это воздухопроницаемые, эластичные, впи
тывающие трусики высокого качества для людей со
средним и тяжелым недержанием мочи. Надеваются как
обычное нижнее белье. С индикатором влажности.
Скидка не распространяется на продукты приобретенные
по компенсируемым рецептам.
www.seni.lv

Ērts un drošs līdzeklis aizcietējumu novēršanai un zarnu iztīrīšanai pirms operācijām vai dzemdībām. Piemērots visa
vecuma grupām, arī grūtniecēm. Sāk iedarboties 5–15 min.
laikā. Lietošana – ievada taisnajā zarnā vienas tūbiņas satu
ru. Bērniem līdz 3 gadu vecumam uzgali ievadīt tikai līdz
pusei.
Удобное и надежное средство для устранения запоров
перед операциями или родами. Подходит для всех
возрастных групп, а также беременным. Начинает
действовать в течение 5–15 минут.
Применение: содержимое одного тюбика вводится
в прямую кишку. Детям до 3 лет наконечник вводить
только до половины.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

www.aptiekualianse.lv
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NĀKOTNES GUDRINIEKIEM
Reklāmas devējs: Orkla Care UAB

-30%

VITAMĪNU KOMPLEKSS SIEVIETĒM

-20%

PRET IEKAISUMU
Reklāmas devējs: SIA JONNEX FARMA

2

78

kapsulas N30

VITAKUR PLUS

želejas
zivtiņas
N45

MÖLLER’S JUNIOR

Omega-3 ar apelsīnu-citrona, augļu vai
zemeņu-aveņu garšu
Satur daudz dabīgās omega-3 DHS taukskābes, kuras ir ļoti
svarīgas nervu šūnu, redzes, sirds un smadzeņu pilnvērtīgai
funkcijai. Šo labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot
vismaz 250 mg DHS. Jūsu mazajam patiks garšīgās un veselīgās Mӧller's Junior zivtiņas.
Содержит много натуральных омега-3 DHS жирных
кислот, которые очень важны для полноценной работы
нервных клеток, зрения, сердца и мозга.
Этот полезный эффект достигается ежедневным приемом
не менее 250 мг DHS. Вашему малышу понравится
вкусные и полезные рыбки Mӧller's Junior.

LIELĀKA Naktssveces eļļas deva 1000 mg kapsulā!!!
Īpaši sievietēm izstrādāts nakts
sveces eļļas un vitamīnu komplekss. B1 (1.4mg), B2 (1.6mg), B6
(2mg), grupas vitamīni un niacīns
(18mg) veicina normālu nervu
sistēmas darbību. Niacīns palīdz
mazināt nogurumu un nespēku. Biotīns (150 µg) palīdz uzturēt matu, gļotādas un ādas veselību. Naktssveces eļļa
(1000 mg) ir omega-6 avots.
БОЛЬШАЯ доза масла ночной примулы - 1000 мг в капсуле
!!! Специально для женщин разработан комплекс масла
ночной примулы и витаминов. Витамины группы B1 (1,4
мг), B2 (1,6 мг), B6 (2 мг) и ниацин (18 мг) способствуют
нормальному функционированию нервной системы.
Ниацин помогает уменьшить усталость и слабость.
Биотин (150 мкг) помогает поддерживать здоровье волос,
слизистых оболочек и кожи. Масло ночной примулы
(1000 мг) является источником Омега-6.

līdz

PĒDU APRŪPE
Reklāmas devējs: Reckitt Benckiser (Poland) S.A

-35%

GREMOŠANAS TRAUCĒJUMIEM
Reklāmas devējs: AS Rīgas Farmaceitiskā fabrika

400 mg
apvalkotas
tabletes N20

IBUPROFEN JONAX
IBUPROFENUM

Lieto sāpju (galvas, menstruālo, zobu, locītavu, mīksto audu)
atvieglošanai un drudža simptomu mazināšanai. Pieaugušajiem un bērniem vecākiem par 12 gadiem. Lietošana: 1
tablete (400 mg) 1-3 reizes dienā.
Применяют
для
облегчения
болей
(головной,
менструальной, зубной, суставов, мягких тканей) и для
уменьшения симптомов лихорадки. Взрослым и детям
старше 12-ти лет. Применение: 1 таблетка (400 мг) 1-3
раза в день.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.
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54

pilieni iekšķīgai lietošanai
25 ml

KUŅĢA PILIENI RFF

TROMBOŽU PROFILAKSEI
Reklāmas devējs: Takeda Latvia SIA

3

89

75 mg apvalkotās tabletes
N100

BELLADONNAE TINCTURA,
MENTHAE PIPERITHAE TINCTURA,
ABSINTHII TINCTURA, VALERIANAE
TINCTURA

Augu izcelsmes zāles, ko lieto funkcionālu kuņģa-zarnu trakta gremošanas traucējumu gadījumos.
Lietošana: no 12 g.v. 10-15 pilieni,
pieaugušajiem 15-20 pilieni maksimums 3 reizes dienā.
Лекарство растительного проис
хождения, которое используют в
случаях функциональных нару
шений пищеварения желудочно-кишечного тракта.
Применение: с 12 лет 10-15 капель, для взрослых 15-20
капель максимум 3 раза в день.

SCHOLL
Scholl plašais produktu klāsts ir paredzēts daudzu pēdu
veselības problēmu atrisināšanai.

Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

HJERTEMAGNYL®

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, MAGNESII HYDROXIDUM
Hjertemagnyl® samazina trombu veidošanos asinsvados,
mazinot infarkta un insulta risku. Devas un lietošana: 1 - 2
tabletes dienā.
Hjertemagnyl®
уменьшает
образование
тромбов
в кровеносных сосудах, снижая риск инсультов и
инфарктов. Обычная доза: 1-2 таблетки в день.
Bezrecepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un
konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.

Широкий ассортимент Scholl предназначен для решения
различных проблем здоровья ног.

KATRU OTRDIENU SENIORIEM,
UZRĀDOT PENSIONĀRA APLIECĪBU UN
APTIEKU ALIANSE KLIENTU KARTI,

-10%

ATLAIDE
PIRKUMAM

*Atlaide neattiecas uz: - medikamentiem, - medicīnas ierīcēm, kuras tiek iegādātas uz kompensācijas receptēm, - akcijas precēm.

*Aktivitāte ir spēkā norādītajās aptiekās: Aptieka Nr.1, “Ālante DN” Daugavpils, Cialkovska iela 3, Aptieka Nr.2, “Ālante DN Daugavpils, Smilšu iela 101, Aptieka “Nota Bene”
Jelgava, Pērnavas iela 4b, Aptieka “ABC” Rīga, Kr.Barona iela 13/15, Aptieka “Nurme” Lauciene, Talsu nov., Laucienes pagasts “Aptieka”, Aptieka ‘’Mārsils’’ Vecumnieki, Rīgas
iela 7, Aptieka “911” Daugavpils, Šaurā iela 28-1b, Aptieka “Acālijas” Rīga, A.Čaka iela 58, Aptieka “Lienes” Rīga, A.Deglava iela 2, Aptieka “Pļavnieki” Rīga, A.Saharova iela 16,
Aptieka “Bruņinieku aptieka” Rīga, Bruņinieku iela 5, Aptieka “Daina” Rīga, Maskavas iela 108/110, Aptieka “Elvīras” Rīga, Elvīras iela 16, Aptieka “Paula Stradiņa aptieka”
Rīga, Pilsoņu iela 13, Aptieka „ANNO 1998” Rīga, Tomsona iela 30, Aptieka „Aura-Farma” Rīga, Nīcgales iela 5, Aptieka “Nordeķu aptieka” Rīga, Slokas iela 74, Aptieka
“Pilsētas zāles” Rīga, Gogoļa iela 3, Aptieka “Juglas zāles” Rīga, Melnsila iela 19, Aptieka “Krasts M” Rīga, Juglas krastmala 2, Aptieka “Stabu” Rīga, Nēģu iela 3, Aptieka
“Jaunā Nordeķu” Rīga, Sēlpils iela 15, Aptieka “Tatjanas” Rīga, Kokles iela 12.

www.aptiekualianse.lv

*Aktivitātes darbības laiks otrdienās 02.04.2019 - 30.04.2019.

