КАТАЛОГ АКЦІЙ
01.06.2021 - 31.07.2021

АПТЕКИ «МЕД-СЕРВІС» – ЯКІСТЬ ТА СЕРВІС!
*Знижки діють в аптеках «Мед-сервіс» з 01.06.21 по 31.07.21. Знижки надаються від ціни, що діє в аптеках «Мед-сервіс» на дату придбання товару. Видача грошової компенсації замість надання знижки не допускається. Кількість акційного товару обмежена. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки. Фото товарів можуть відрізнятись від товарів у продажу. Компанія «Мед-сервіс» залишає за собою право забезпечити наявність буклету та акційного товару не в усіх аптеках. Перелік аптек, в яких можна отримати знижку за буклетом, та повний перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів
аптек «Мед-сервіс» або за тел. 0 800 50 52 53 (дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) і на сайті online-apteka.com.ua.

-15%

*

СОРБЕКС

®

ДОЛАЄ ОТРУЄННЯ
ТА ПОВЕРТАЄ ДО ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ!
Капсули №20
Реклама лікарського засобу. Реєстраційне посвідчення РП UA/10156/01/01 від 02.10.2019. Перед застосуванням обов’язково ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препарату та
проконсультуйтесь з лікарем. Зберігати в місцях недоступних для дітей. Виробник: ТОВ «Валартін Фарма»Україна,08130 Київська область,Києво-Святошинський район, с.Чайки, вул.Грушевського,60
www.sorbex.ua

-15%

*

АЛЛЕГРА

01.07.2021 - 31.07.2021

®

АЛЛЕГРА®**. ЖИВИ ЖИТТЯМ,
А НЕ АЛЕРГІЄЮ!
Таблетки, вкриті оболонкою по 120 мг, №10,
таблетки, вкриті оболонкою по 180 мг, №10
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб.
**Мається на увазі зареєстровані в Україні Аллегра® 120мг та Аллегра® 180мг. Інструкція для медичного застосування лікарського препарату Аллегра®120 мг, таблетки,
вкриті оболонкою, по 120 мг. РП UA/8500/01/01, Наказ МОЗ України №297 від 05.02.2019. MAT-UA-2100496. Інструкція для медичного застосування лікарського препарату
Аллегра®180 мг, таблетки, вкриті оболонкою, по 180 мг. РП UA/8500/01/02. Наказ МОЗ України №297 від 05.02.2019. MAT-UA-2100496.

-15%

*

ЕДЕМ

®

ВІДЧУЙ ЖИТТЯ БЕЗ АЛЕРГІЇ.
Сироп 100, 60 мл, таб. №10, 30

№ UA/8360/01/01, № UA/7746/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

ЦЕТИРИЗИН-ТЕВА
ДОСТУПНА ЯКІСТЬ
ВІД ЛІНІЙКИ БРЕНДУ ТЕВА
Табл. 10 мг №20
Реклама лікарського засобу РП № UA/7158/01/01 від 11.05.2018. Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
ТОВ «Тева Україна», 02152, м. Київ, просп. П. Тичини, 1-В, поверх 9; 0-800-502-284.

-15%

**Крім пов’язаного з холестазом.
1. Згідно з інструкцією для медичного застосування
лікарського засобу Фенокіт.
2. З обережністю призначати препарат у формі
крапель дітям віком до 1 року: седативний ефект
може супроводжуватися епізодами нічного апное. У
дітей молодшого віку антигістамінні препарати можуть
спричинити збудження. Фенокіт можна застосовувати
дітям віком від 1 місяця до 1 року тільки після
консультації з лікарем та наявності чітких показань
для лікування антигістамінними засобами. Не можна
перевищувати рекомендовану дозу.

*

ФЕНОКІТ
**

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЇ ТА СВЕРБЕЖУ
У ДІТЕЙ З ОДНОГО МІСЯЦЯ1,2!

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням
лікарського засобу обов’язково проконсультуйтеся
з лікарем і ознайомтеся з інструкцією для
медичного застосування лікарського засобу. Наявні
протипоказання та побічні реакції.
Виробник та заявник: СУІП ТОВ «Сперко Україна»,
21027, Україна м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, тел/факс
(0432) 52 30 49.
РП МОЗ України: UA/16281/01/01 від 04.09.2017.
©2021 СУІП ТОВ «Сперко Україна».
Всі права захищені.

-15%

*

ТЕМПАЛГІН

®

ПОДВІЙНА ДІЯ ПРОТИ БОЛЮ!**
Болезаспокійливий засіб
при больових синдромах
різного походження
та інтенсивності,
табл. №10, №20
**Мається на увазі знеболюючий та заспокійливий ефекти. Лікарський засіб. РП: UA/3553/01/01 від 28.11.2019.
Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Виробник: АТ “Софарма”, Болгарія.

-20%

*

СПАЗМАЛГОН

®

Спазмалгон® - це 2 в 1:
проти спазму, проти болю!

Реклама лікарського засобу РП №UA/7059/01/01. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтеся з лікарем.
Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для
дітей місці. Представник виробника: ТОВ “ТЕВА УКРАЇНА”: БЦ “Silver Breeze” 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

-15%

01.06.2021 - 30.06.2021

*

®

НО-ШПА
НО-ШПА Форте
®

РІШУЧА ВІДПОВІДЬ НА СПАЗМ**.
Таблетки по 40 мг №24,
Но-Шпа форте табл. 80 мг №24
**Мається на увазі, що дротаверин проявляє спазмолітичну дію безпосередньо на гладку мускулатуру, що призводить до розслаблення гладкого м’яза.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб.
Інструкція для медичного застосування лікарського препарату НО-ШПА®, таблетки по 40 мг. Реєстраційне посвідчення в Україні № UA/0391/01/02. Наказ МОЗ України № 887 від
01.08.2017, зміни внесено Наказ МОЗ України №1609 від 15.07.2020. MAT-UA-2100496. Інструкція для медичного застосування лікарського препарату НО-ШПА® Форте, таблетки
по 80 мг. РП № UA/8879/01/01, Наказ МОЗ України № 1635 від 07.09.2018. Зміни внесено Наказ МОЗ № №527 від 25.02.2020. MAT-UA-2100496.

-15%

*

КОМБІСПАЗМ

®

Спазмолітичний
знеболювальний засіб,
табл. №20

UA/3088/01/01 Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з
лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

ДИП РИЛІФ
2 компоненти
для безболісних моментів!
Гель 50 г

№ UA/0377/01/01 від 22.10.2018. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

ДИКЛОФЕНАК-ВІОЛА
Протизапальний засіб, гель 5% 50 г

UA/7167/01/02. Лікарський засіб. Перед застосуванням
препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

АГЕРП
АЦИКЛОВІР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ
В УНІКАЛЬНОМУ ЗАХИСНОМУ ПЕНАЛІ
Крем 5%, 2 г

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування лікарського
засобу. Наявні протипоказання та побічні реакції. Виробник та заявник: СУІП ТОВ «Сперко Україна», 21027, Україна м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 , тел/факс (0432) 52 30 49.
РП МОЗ України: UA/12909/01/01 від 17.01.2018. ©2021 СУІП ТОВ «Сперко Україна». Всі права захищені.

-15%

*

ФЛАМІДЕЗ ГЕЛЬ
РУХАЙТЕСЬ ВІЛЬНО,
ЖИВІТЬ ПОВНОЦІННО.
Гель 100 г

№ UA/12794/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням
препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

АФФИДА

ФОРТ- НІМЕСУЛІД
Лікування гострого болю.
Проявляє протизапальну, знеболювальну
та жарознижувальну дію.
Гранули для оральної суспензії 100 мг,
саше 2 г, № 30
Гранули для оральної суспензії, РП UA/12718/01/01 від11.10.2017.
Виробник: Файн Фудс Фармасьютікалз, Італія.
Детальну інформацію про умови акції дізнавайтеся у фармацевта. Для розповсюдження в межах аптеки.

-15%

*

®

ЗОТЕК 400
Знеболює в 1,7 разів сильніше ніж
“звичайний” ібупрофен. Допомога при болі
єфективність та безпечність. На зміну
ібупрофену прийшов дексібупрофен.
Табл. 400 мг №10
UA/11501/01/03. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся
з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

СЕДАСЕН
ФОРТЕ ОРГАНІК
ПРИРОДНИЙ СПОКІЙ ТА ЗДОРОВИЙ СОН!
Капсули №20

Реклама дієтичної добавки.
Дієтична добавка «СЕДАСЕН ФОРТЕ ОРГАНІК».
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням
рекомендовано проконсультуватися з лікарем
та ознайомитись з інформаційною листівкою
та загальними застереженнями. Дієтична
добавка не повинна застосовуватися як заміна
повноцінного раціону харчування.
Найменування та місцезнаходження оператора
ринку (прийняття претензій від споживачів):
СУІП ТОВ «Сперко Україна», 21027, Україна м.
Вінниця, вул. 600-річчя, 25,
тел/факс (0432) 52 30 49.
Звіт ДП «Науковий центр превентивної
токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України»
№3/28-А-1503-20-68763Е від 23.06.2020 р.
©2021 СУІП ТОВ «Сперко Україна».
Всі права захищені.

-15%

*

АЛОРА

®

ПРИРОДНИЙ СПОКІЙ ВДЕНЬ,
ЗДОРОВИЙ СОН ВНОЧІ!
Сироп 100 мл, табл. 100 мг №20
Алора Форте табл. №30
№ UA/5140/02/01, № UA/5140/01/01. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням ознайомтесь з листком-вкладишем та
проконсультуйтеся з лікарем.

-20%

*

МОТИЛІУМ

®

Для полегшення
симптомів нудоти
та блювання,
табл. 10 мг №10,
10 мг №30
№ UA/10190/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

МОТИЛІГАС
Засоби, що застосовуються при
функціональних розладах
з боку шлунково-кишкового тракту,
капс. м’які 120 мг №20, № 40
№ UA/16873/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату
проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

®

ІМОДІУМ
ІМОДІУМ
ЕКСПРЕС

®

ПОМІЧНИК У ЛІКУВАННІ ДІАРЕЇ!
Капс. 2 мг №20, капс. 2 мг №6,
табл. 2 мг №6
UA/2559/01/02, № UA/9831/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

ЛАКТІАЛЄ

®

КОЛИ АНТИБІОТИКИ - ТОДІ ЛАКТІАЛЕ!

Реклама дієтичної добавки.

-20%

*

АЛМАГЕЛЬ

®

АЛМАГЕЛЬ® ВІД ПЕЧІЇ**

** Симптоматичне лікування захворювань травного тракту, які супроводжуються підвищеною кислотністю шлункового соку.
Реклама лікарського засобу РП №UA/0879/01/01, РП №UA/7938/01/01, РП №UA/3264/01/01. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та
проконсультуйтеся з лікарем. Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у
недоступному для дітей місці. Представник виробника: ТОВ “ТЕВА УКРАЇНА”: БЦ “Silver Breeze” 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

-20%

*

®

ВІЗИН
КЛАСИЧНИЙ
Спілкуйтеся очима.
Краплі очні 0,05% 15 мл
№ UA/11541/01/01 від 28.03.2016. Виробник: Янссен Фармацевтика НВ, Бельгія.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням слід обов’язково ознайомитись з
інструкцією та необхідно проконсультуватися з лікарем.

-25%

01.06.2021 - 30.06.2021

*

МААЛОКС

®

МААЛОКС® – РІШЕННЯ ВІД ПЕЧІЇ.
Таблетки № 40,
суспензія оральна, по 15 мл, № 30.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов’язково ознайомтесь з інструкцією медичного препарату та проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати в недоступному для
дітей місці. Інструкція для медичного застосування лікарського препарату Маалокс® таблетки у блістері № 40. Р.П. № UA/9220/02/01. Наказ МОЗ України №7 від 02.01.2019.
MAT-UA-2100496. Інструкція для медичного застосування лікарського препарату Маалокс® суспензія оральна, по 15 мл у пакеті № 30. Р.П. № UA/9219/01/01. Наказ МОЗ
України № 7 від 02.01.2019. MAT-UA-2100496

-15%

*

ГепКАРСИЛ

®

ГепКАРСИЛ® – НАДАЄ ПЕЧІНЦІ СИЛ

Реклама дієтичної добавки.

-15%

*

НОКСПРЕЙ
НОКСПРЕЙ – ДІЄ ШВИДКО, КОШТУЄ НЕДОРОГО!
Спрей назал. 0,05% фл.10 мл
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування лікарського
засобу. Наявні протипоказання та побічні реакції. Виробник 1 та заявник: СУІП ТОВ «Сперко Україна», 21027, Україна м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 , тел/факс (0432) 52 30 49.
Виробник 2: Лабораторіос Алкала Фарма, С.Л., Іспанія; Проспект Мадрид, 82, Алкала де Енарес, 28802 Мадрид, Іспанія. РП МОЗ України: UA/1703/01/01 від 21.03.2019.
©2021 СУІП ТОВ «Сперко Україна». Всі права захищені.

-20%

*

®

ТИЗИН КСИЛО
При гострому риніті,
краплі назал. 0,05% фл. 10 мл,
0,1% фл. 10 мл,
спрей назал. 0,05% фл. 10 мл,
0,1% фл. 10 мл
№ UA/4817/01/01, № UA/4817/01/02,№ UA/8179/01/01, № UA/8179/01/02.
Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся
з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

ЗІПЕЛОР
Лікування подразнень
і запалень ротоглотки,
Розчин д/рот. пор. 1,5 мг/мл фл. 100 мл,
спрей д/рот. пор. 1,5 мг/мл фл. 30 мл
Зіпелор форте
спрей д/рот. пор. 3 мг/мл фл. 30 мл
№ UA/16107/02/01, № UA/16107/01/01, № UA/16107/01/02. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

ФАРИНГОСЕПТ
Лікування інфекцій слизової оболонки
порожнини рота і носоглотки,
для дітей з 3-х років та дорослих.
Льод. прес. 10 мг №20
льод. прес. 10 мг №20 Лимон
№ UA/6511/01/01, № UA/0019/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

-25%

*

Реклама лікарського засобу.
Перед застосуванням лікарського засобу обов’язково
проконсультуйтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією
для медичного застосування лікарського засобу. Наявні
протипоказання та побічні реакції.

ЛАНГЕС
НЕ ДАЙ КАШЛЮ ОПУСТИТИСЯ НИЖЧЕ.
Р-н оральний 50 мг/ мл 60 мл фл.

-15%

*

Виробник та заявник ЛЗ Лангес: СУІП ТОВ «Сперко
Україна», 21027, Україна м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 ,
тел/факс (0432) 52 30 49;
РП МОЗ України: UA/11561/01/01 від 11.02.2021.
©2021 СУІП ТОВ «Сперко Україна».
Всі права захищені.

-15%

*

ФЛЕБОТОН
ФЛЕБОТОН ПОВЕРТАЄ ВЕНАМ ТОН!
Капс. 300 мг №50,
гель 2% 40 г
№ UA/0747/01/01, № UA/0747/02/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням
препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

ТРОКСЕВАЗИН

®

ТРОКСЕВАЗИН® – при перших
симптомах захворювань вен*

* Мається на увазі предварикозний синдром. Згідно інструкції для медичного застосування лікарського засобу Троксевазин®.
Реклама лікарського засобу РП №UA/3368/01/01, №UA/3368/02/01. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтеся
з лікарем. Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у
недоступному для дітей місці. Представник виробника: ТОВ “ТЕВА УКРАЇНА”: БЦ “Silver Breeze” 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua

-15%

*

ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ
Лікування геморою,
супп. ректал. 400 мг №10

Реклама лікарського засобу. Прокто-Глівенол, супозиторії ректальні Р.П. в Україні UA/4678/02/01, термін дії необмежений.
Перед застосуванням лікарських засобів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитися з інструкціями для медичного застосування лікарських засобів.
Власник реєстраційного посвідчення: Рекордаті Аіленд Лтд, Ірландія. Виробник супозиторіїв ректальних: Дельфарм Юнінг С.А.С., Франція.

-15%

**

БАНЕОЦИН
Порошок нашкірний 10 г

** Знижка діє з 01.06.2021 р. по 31.07.2021 р., в аптеках
мережі аптек «Мед Сервіс». Знижка надається від ціни
реалізації в аптеці.
Банеоцин порошок нашкірний 10 г, Р.П. №UA/3951/02/01
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням
лікарського засобу необхідно проконсультуватись з лікарем
та обов’язково ознайомитись з інструкцією для медичного
застосування. Ви можете повідомити про побічні реакції
та/або відсутність ефективності лікарського засобу: +380
(44) 389 39 30 (вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого
оператора зв’язку), drugs_safety.ukraine@novartis.com,
www.sandoz.ua
КМ 4-12-БАН-ОТС-0621

-15%

*

ДЕКСПАНТИН
Софарма
ДЕКСПАНТИН СОФАРМА
ЗБЕРЕЖЕ СЕКРЕТИ ВАШОЇ ШКІРИ!
Декспантин Софарма крем для чутливої шкіри 30 г, Декспантин Софарма мазь 30 г
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/7842 від 11.04.2019 Виробник: Болгарія, Софарма АД

-20%

*

СУДОКРЕМ
СУДОКРЕМ - ПІКЛУВАННЯ ПРО ШКІРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
ПРИ ПЕЛЮШКОВОМУ ДЕРМАТИТІ ТА ПОПРІЛОСТЯХ.
Крем 125 г

Реклама лікарського засобу РП №UA/4451/01/01. Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтеся з лікарем.
Протипоказання та можливі побічні ефекти наведені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Відпускається з аптек без рецепта. Зберігати у недоступному для
дітей місці. Представник виробника: ТОВ “ТЕВА УКРАЇНА”: БЦ “Silver Breeze” 02152, м.Київ, просп. П. Тичини, 1-в, 9 пов. Тел. +38 (044) 594 70 80. www.teva.ua.

-15%

**

ЕКЗОДЕРИЛ

®

Масивна атака на грибок

** Знижка діє з 01.06.2021 р. по 31.07.2021 р., в аптеках
мережі аптек «Мед Сервіс». Знижка надається від ціни
реалізації в аптеці.
Екзодерил® крем 1%, по 30 г у тубі, Р.П. UA/3960/01/01
Екзодерил® розчин нашкірний 1% по 20 мл у флаконі,
Р.П. UA/3960/02/01
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням
лікарського засобу необхідно проконсультуватись з
лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією
для медичного застосування. Ви можете повідомити
про побічні реакції та/або відсутність ефективності
лікарського засобу: +380 (44) 389 39 30 (вартість
дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв’язку),
drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua
КМ 4-63-ЭКЗ-ОТС-0621

-15%

*

ЕСТЕЗИФІН
ЛІКУВАННЯ ГРИБКОВИХ
УРАЖЕНЬ НІГТІВ ТА ШКІРИ.
Крем 1% туба 15 г
р-н нашкірн. 1% фл. 15 мл
спрей 1% фл. 15 мл
UA/15944/01/0, UA/14783/01/01, № UA/15499/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-15%

*

РИБ’ЯЧИЙ ЖИР
Природне джерело поліненасичених
жирних кислот омега-3.
В асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

ЗНАЙДИ СВІЙ ZEST!
Мультивітамін табл. №30
Мультивітамінний коктейль саше №14
Антристрес MgB6 Ретард табл. №30
Вітамін D3 №30
ЭфферВіт Вітамін С 1000 мг №20

Реклама. Не є лікарським засобом.
Є протипоказання та побічні ефекти – дивіться інструкції до застосування.

-15%

*

01.07.2021 - 31.07.2021

®

МАГНЕ В6
МАГНЕ В6 Антистрес
®

ТВІЙ ЗАХИСТ ВІД СТРЕСУ**
МАГНЕ-В6®, таблетки, вкриті оболонкою, №50
МАГНЕ-В6® Антистрес, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №60
**Часті стреси призводять до зниження рівня магнію, що знижує стресостійкість1 . Магне-В6® призначений для корекції дефіциту магнію***.
Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб.
***Інструкція для медичного застосування лікарського препарату МАГНЕ-В6® таблетки, вкриті оболонкою. Р.П. UA/5476/02/01. Наказ МОЗ України №81 від 11.01.2019. Інструкція для
медичного застосування лікарського препарату Магне-В6® Антистрес, таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Р.П. №UA/4130/01/01.
1.Magdalena D. Magnesium and stress. Resurs: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507250/. Дата останього перегляду: 04.21. MAT-UA-2100496

-15%

*

ХІГІЯ
ХІГІЯ. ПОМИЛИ. ВИЧЕСАЛИ. ЗАБУЛИ.
Засоби проти вошей,
в асортименті**
Не є лікарьским засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%

*

®

ТОНГІНАЛ ,

краплі оральні 20 мл, 50 мл
®

ТОНГІНАЛ Експрес
дієтична добавка

лікарський засіб

Реклама лікарського засобу. Тонгінал®, краплі оральні 20 мл., 50 мл. Р.П. МОЗ України № UA/5009/01/01 від 22.12.2020. Виробник: Ріхард Біттнер АГ, Австрія. Категорія
відпуску: без рецепта. Реклама дієтичної добавки. Тонгінал ® Експрес, таблетки № 20. Виробник: С.І.І.Т. С.р.л., Віа Аріосто, 50/60 – 20090 Треццано Суль Навільо (Мілан)
Італія Імпортер: ТОВ «ПЕРРІГО УКРАЇНА», Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, тел. +380(44) 359-0-953. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням
ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці.

-20%

*

НІКОРЕТТЕ

®

Інноваційний засіб
для боротьби
з курінням.

Не є лікарьским засобом.**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%

*

ТАБЕКС

®

ТАБЕКС® – ДОПОМОЖЕ КИНУТИ ПАЛИТИ
Табл. 1,5 мг №100

№ UA/2537/01/01. Лікарський засіб. Перед застосуванням
препарату проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

-20%

*

VIABEAUTY
Догляд за обличчям,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%

*

МІЙ КАПРИЗ
KLYAKSA
SUN DAY
Сонцезахисні засоби,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%

*

АРОМАТИКА
Ефірні олії,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%

*

01.07.2021 - 31.07.2021

MOSQUITALL
Захист від комах,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-15%

*

PICNIC
Захист від комах,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

01.06.2021 - 30.06.2021

-20%

*

LISTERINE
Ополіскувачі
ротової порожнини,
в асортименті**

Не є лікарьским засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-30%

*

KOTEX
Гігієнічні засоби,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-30%

*

ORAL-B
Гігієна порожнини роту,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів
дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

МАЛЯТКО
Вода дитяча, 0,33 л

Не є лікарським засобом.

-25%

*

NAN
Суміш дитяча,
3 400 г
3 800 г
4 800 г
НА- 3 гипоалерг. 400 г
Не є лікарським засобом. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Сухі молочні суміші
NAN® 3,4 OPTIPRO® розроблені з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1 року і не повинні застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є замінниками грудного молока.
Рекомендований вік, з якого дозволяється споживання продуктів, дивіться на індивідуальних упаковках. Необхідна консультація лікаря.

-15%

*

HUMANA
Суміші дитячі, чаї,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25
до

*

MILUPA
Дитяче харчування,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

BABY-NOVA
Аксесуари для годування,
в асортименті**

Не є лікарьским засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

Аксесуари
для дітей,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-20%

*

Дитяча косметика,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-25%

*

SANOSAN
Косметичні засоби для малят та матусь,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

*

SENI
Гігієничні засоби
для дорослих,
в асортименті**

Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

-30%

*

HUGGIES
Підгузки,
підгузки-трусики,
вологі серветки,
в асортименті**
Не є лікарським засобом.
**Перелік акційних товарів дізнавайтесь у фармацевтів.

Видання «Каталог акцій».
Серія КВ №24444-14384Р від 04.05.2020 р.

-10%

