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При грип и настинка
ВИКС АНТИГРИП МАКС саше х 10
Максимална сила на действие при симптоми на
простуда и грип
Висока температура
Главоболие
Болки в тялото
Болки в гърлото
Запушен нос
Съдържа парацетамол и
фенилефринов хидрохлорид!

ВИКС АНТИГРИП КОМПЛЕКС саше х 10
При симптомите на простуда и грип.
Висока температура
Главоболие
Болки в тялото
Болки в гърлото
Запушен нос
Кашлица
Съдържа парацетамол и
гвайфенезин!

11,09 лв.

11,09 лв.

8,87 лв.

8,87 лв.

ВИКС СИНЕКС спрей за нос

ВИКС КОЛД БЛОК спрей за нос

Бързо отпушва носа
Действа продължително
Носи успокояващ и освежаващ ефект
Съдържа:
оксиметазолинов хидрохлорид
сух екстрат от алое
цинеол (евклипт)
левоментол

Действа срещу вирусите, които се развиват в носа
и предизвикват простудни симптоми като
кашлица, запушен и течащ нос, възпалено гърло,
главоболие.
Улавя вируса на настинката в носа,
където той се развива
Неутрализира вируса
Помага на организма Ви да отстрани
вируса по естествен начин чрез
издухване на носа или гълтане

10,25 лв.

12,90 лв.

8,20 лв.

10,32 лв.

ВИКС ПАКЕТ "ПРОСТУДА И ГРИП"
Максимална сила на действие
симптоми на простуда и грип!

при

Висока температура;
Главоболие;
Болки в тялото;
Болки в гърлото;
Запушен нос.

32,43 лв.

25,94 лв.
www.aptekazdrave.bg
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При суха и влажна кашлица
АМБРЕКС СИРОП ЗА ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ
при остри и хронични заболявания на
дихателната система, които протичат с
образуване на гъст секрет в пътищата на
дихателната система.

РЕСПИГАРД капс. х 10
Имунопрофилактика и намаляване на риска от
тежко протичащи инфекции на дихателната
система.
За дълготрайна защита
от често повтарящи се
респираторни инфекции.

Съдържа амброксол!

-15%
ПРОСПАН сироп за кашлица
Проспан сироп се използва за симптоматично
лечение
на
хронични
възпалителни
бронхиални заболявания и остри възпаления
на дихателните пътища,
придружени с кашлица.

Активното вещество е сух
екстракт от листа на бръшлян!

-10%
ТУСАВИТ сироп 125 мл.
Растителен лекарствен продукт за облекчаване на
кашлицата при:
катари на дихателната система;
простудни заболявания;
инфекции и възпаления
на лигавицата на устната кухина
и фаринкса.

14,26 лв.

12,12 лв.
МАРИАМЕД сироп за кашлица
Успокоява сухата кашлица и облекчава
дразненето в гърлото и устната кухина.

Съдържа екстракт от корен на
лечебна ружа - клей!

10,00 лв.

9,00 лв.
ТАВИПЕК таблетки за кашлица х 20
Като отхрачващо и спомагателно средство към
антибиотичното лечение при остър u хроничен
бронхит, бронхиектазни /патологични
разширения на бронхите/, синузит, кашлица
при пушачи.
Съдържа лавандулово масло !

Съдържа екстракт от мащерка
и ланцетовиден живовлек!

7,07 лв.

5,66 лв.
www.aptekazdrave.bg

10,00 лв.

9,00 лв.
apteka.zdrave

При болка в гърлото
ТРАХИЗАН таблетки за смучене х 20
Трахизан се използва за локално лечение на
възпаления и инфекции на устната кухина и
гърлото, като възпаления на устна лигавица и
венци, пародонтит, глосит, ангина, фарингит,
затруднено преглъщане.

АНЗИБЕЛ таблетки за смучене х 20

*различни видове

За локално и временно симптоматично
облекчаване на умерени инфекциозни и
възпалителни състояния на устната кухина.
Съдържа хлорхексидин
хидрохлорид,
бензокаин и еноксолон!

Съдържа Tyrothricin,
Chlorhexidini digluconas,
Lidocaini hydrichloridum !

10,00 лв.

6,50 лв.

9,00 лв.

5,53 лв.

Силен имунитет
ЦИТРОСЕПТ ОРГАНИК разтвор
Цитросепт Органик се препоръчва като хранителна
добавка с естествени биофлавоноиди от грейпфрут,
както и витамин С, чийто прием е от особена полза
през периода на увеличен риск от случаи на
простуда

-10%

ДЕФЕНДИЛ ИМУНОГЛЮКАН
За укрепване на имунитета преди и по време
на сезона на простудните заболявания.

1
+
1

Омета Вита капки
*различни видове

Хранителни добавки с бързо усвоима формула.

-10%
www.aptekazdrave.bg
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Пробиотици
БИО БАЛАНС - за деца и възрастни
за поддържане на доброто състояние на
стомашно-чревния тракт;
за поддържане на баланса на чревната
микрофлора при прием на антибиотици.
за по-добро храносмилането;

-15%

ПРОБИОТИЦИ
*различни видове

-10%

ОМНИ БИОТИК

*различни видове

Отборът на добрите бактерии - за силен
имунитет!

-10%

Диария
РЕ-КОМФОРТ табл. х 5
Спомага за поддържане на физиологичния
ритъм на червата. Действа благоприятно на
храносмилателната система.

8,26 лв.

7,02 лв.
www.aptekazdrave.bg

ТАЗЕКТАН

*различни видове

защитава чревната стена от причинителите на
диария като образува протективен филм;
неутрализира
бактериите
и
микробите,
причиняващи диария.

-20%
apteka.zdrave

Лекарства без рецепта и добавки
ДЕРМОДРИН
Противоалергично средство против сърбеж.

КАФЕТИН табл.

*различни видове

За симптоматично и краткотрайно лечение на
болки от различен произход.

Съдържа Дифенхидрамин
хидрохлорид!

7,80 лв.

-30%

6,24 лв.
ЦИНАРИКС
симптоматично облекчаване на:
тревожност
нарушения на съня
нервност, обща нервна възбуда
безсъние
нервност по време на менструация и менопауза

БИОЛЕКТРА
Поддържа
нормалното
функциониране
на
мускулите и нервната система. Облекчава
мускулните крампи и предотвратява нова проява.
Помага
при
главоболие,
стрес,
сърдечни
проблеми, болезнена менструация.

Съдържа екстракт от
пасифлора!

10,25 лв.

8,20 лв.

14,26 лв.

12,83 лв.

-10%
www.aptekazdrave.bg
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Лекарства без рецепта и добавки

-20%

Месец на

*различни продукти

-20%

www.aptekazdrave.bg
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Хранителни добавки и козметика

Природна грижа за
всеки вид кожа!

-30%

През НОЕМВРИ всички продукти на

-10%

www.aptekazdrave.bg
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Cannaderm
Cannaderm Термолка се използва за успокояване на болката при
напрежение в гърба, мускулна умора, скованост на ставите, ревматизъм
и артрит. Предназначен е за загряване на мускулите и ставите преди
спортни събития преди и след престояване в хладна среда. Уникалната
комбинация на конопено масло и конопен екстракт засилва
болкоуспокояващия и възстановяващия тъканите ефект.

-10%
www.aptekazdrave.bg
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www.aptekazdrave.bg/blog
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