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KORVALGON+P pilieni 40ml
Ieteicams lietot iemigšanas grūtību gadījumos. Veicina iemigšanu un nodrošina
veselīgu miegu.
Piparmētras eļļas un apiņa eļļas izejvielas – piparmētras lapas un apiņa rogas
nomierina nervu sistēmu, veicina iemigšanu un nodrošina veselīgu miegu.
Diennakts deva 20 pilieni satur:
• 34,2 mg izobalderiānskābes mentilesteri,
• 22,4 mg L-Mentolu,
• 21,1 mg α‑bromizobaldriānskābes etilesteri,
• 1,4 mg piparmētras eļļu,
• 0,2 mg apiņa eļļu.
EAN:

4751033500246

GINKO sirds pilieni 40 ml
Pilieni palīdz uzturēt labu atmiņu un sirds darbību.
Ginkgo Biloba veicina asins cirkulāciju galvas smadzenēs, stimulē atmiņas
procesus. Vilkābele un sirds mātere palīdz uzturēt normālu sirds un asinsvadu
sistēmas darbību. Sirds mātere palīdz arī mazināt fizisku un emocionālu
sasprindzinājumu. Baldriāns veicina relaksāciju un sekmē garīgo labsajūtu
spriedzes un stresa laikā. Veicina iemigšanu un labu miegu.

EAN:

4751033500017

FITO nervu pilieni 40ml
Pilieni palīdz uzturēt nervu sistēmas darbību, mazina spriedzi, veicina relaksāciju
un sekmē garīgo labsajūtu stresa laikā.
Baldriāns palīdz saglabāt mieru spriedzes un stresa situācijās un nodrošina
normālu miegu.
Sirds mātere palīdz uzturēt normālu nervu, sirds un asinsvadu sistēmas darbību
un mazināt fizisku un emocionālu sasprindzinājumu.
Piparmētras lapas un apiņa rogas nomierina nervu sistēmu, veicina iemigšanu un
nodrošina veselīgu miegu.
EAN:

4751033500024

Imunitātes pilieni 40 ml
Imunitātei un elpceļiem
Purpursarkanā ehināceja
•nomierinoši un patīkami iedarbojas uz rīkles gļotādu, elpceļiem, balss saitēm;
• atvieglo kņudināšanu rīklē;
• palīdz stiprināt organisma dabīgo aizsargspēju.

EAN:

4751033500031
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Ginko biloba pilieni 40 ml
Atmiņai un asinsritei
Ginko biloba veicina:
• galvas smadzeņu asinsriti;
• perifēro asinscirkulāciju, kas palīdz nodrošināt normālu redzi, mazinot reiboni
un trokšņus ausīs;
• roku un kāju apasiņošanu (aukstas plaukstas un pēdas);
• palīdz saglabāt spēju koncentrēt uzmanību, darba atmiņu gan īstermiņā, gan
palielināta stresa apstākļos;
• uzlabo atmiņu un veicina asāku domāšanu.

EAN:

4751033500048

A vitamīns ABCvit kapsulas N20
A vitamīna papildu avots.
1 kapsula satur 800 µg RE A vitamīna.
A vitamīns palīdz uzturēt normālu redzi, normālu ādas un gļotādu veselību,
veicina normālu imūnsistēmas darbību.

EAN:

4741200013877

D3 vitamīns 100µg (4000 IU) ABCvit kapsulas N60
D3 vitamīna papildu avots.
1 kapsula satur:
• 4000 IU (100 µg) D3 vitamīna – 2000% NRV*.
EAN:

4745090940091

D3 vitamīns 50µg (2000 IU) ABCvit kapsulas N60
D3 vitamīna papildu avots.
1 kapsula satur:
• 2000 IU (50 µg) D3 vitamīna – 1000% NRV.
EAN:

4745090940084

D3 vitamīns ABCvit pilieni 10 ml
D3 vitamīna papildu avots.
1 piliens satur: 11 µg (440 IU) D3 vitamīna - 220% NRV.
9 pilieni satur: 99 µg (3960 IU) D3 vitamīna - 1980% NRV.
Bērniem no 2 nedēļu vecuma - 1 piliens dienā. Pieaugušajiem - 9 pilieni dienā.
D3 vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, palīdz uzturēt normālu kaulu,
zobu un muskuļu veselību, veicina kalcija un fosfora normālu uzsūkšanos un
izmantošanu.
EAN:

4741200006855
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MEGA Formula AntiStress putojošas tabletes N20 ar greipfrūtu un citronu garšu
Ar magniju un B grupas vitamīniem nervu sistēmas atbalstam.
Garīgs līdzsvars un kvalitatīvs miegs. Pret garīgu un fizisku nogurumu.
Diennakts deva - 1 putojoša tablete satur:
• Magnijs (Mg)
250 mg
67%
• C vitamīns
250 mg
313%
• L-triptofāns
100 mg
• Niacīns (B3)
16 mg NE 100%
• Tiamīns (B1)
5 mg
455%
• B6 vitamīns
5 mg
357%
• B9 vitamīns (folskābe) 400 µg
200%
• B12 vitamīns
5 µg
200%
EAN:

4751033500185

MEGA Immuno Ehinaceja+C+Zn putojošas tabletes N20 ar citronu garšu
Imunitātei
Elpceļu veselībai
Muskuļiem un kauliem
Pret nogurumu un nespēku
Diennakts deva - 1 putojoša tablete satur:
• C vitamīns - 500 mg (625 % NRV)
• Cinks (Zn) - 10 mg (100 % NRV)
• Purpursarkanās ehinācejas visa auga ekstrakts 4:1 - 150 mg
EAN:

471033500161

MEGA Formula C +D3 +Zn putojošas tabletes N20 ar apelsīnu garšu
Imunitātei
Aizsardzībai pret oksidatīvo stresu
Kauliem un ādai
Diennakts deva - 1 putojoša tablete satur:
• C vitamīns - 1000 mg (1250 % NRV)
• D3 vitamīns - 25 µg / 1000 IU (500 % NRV)
• Cinks (Zn) - 10 mg (100 % NRV)
EAN:

4751033500147

MEGA Formula Mg + B6 putojošas tabletes N20 ar greipfrūtu un aveņu garšu
Ar magniju un B6 vitamīnu nervu un imūnsistēmas atbalstam.
Uztura bagātinātājs ar saldinātājiem. Var lietot diabētiķi.
Pret garīgu un fizisku nogurumu
Kauliem un muskuļiem
Imunitātes atbalstam
Diennakts deva - 1 putojoša tablete satur
• Magnijs (Mg) - 375mg (100% NRV)
• B6 vitamīns – 5mg (375% NRV)
EAN:

4751033500154
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C vitamīns 1000 mg ar apelsīnu garšu putojošas tabletes N20
C vitamīna papildu avots.
Diennakts deva - 1 putojoša tablete satur
• 1000 mg C vitamīna – 1250% NRV*.
C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību.

EAN:

4741200014218

MagneCit magnija citrāts + B6 vitamīns tabletes N100
Dienas deva satur:
• 300 mg (80% NRV*) magnija,
• 3 μg (214% NRV*) B6 vitamīna.
Skandināvijas kvalitāte. Ražots Somijā.
Lietošana. Pieaugušajiem 2 tabletes dienā.
Magnija citrāts + B6 vitamīns • palīdz samazināt nogurumu un nespēku, •veicina
normālu nervu sistēmas darbību, •palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves
vielmaiņu.
Magnijs •nodrošina normālu muskuļu darbību, •veicina elektrolītu līdzsvaru un
normālu olbaltumvielu sintēzi, •palīdz uzturēt kaulu veselību.
EAN:

6430038770103

CalCit kalcija citrāts + D3 vitamīns tabletes N100
Dienas deva satur:
• 500 mg (62,5% NRV*) kalcija,
• 15 μg (300% NRV*) D3 vitamīna.
Skandināvijas kvalitāte. Ražots Somijā.
Lietošana. Pieaugušajiem 2 tabletes dienā.
Kalcija citrāts + D3 vitamīns kaulu un zobu veselības uzturēšanai. Kalcijs •palīdz
nodrošināt normālu muskuļu darbību, •normālu nervu impulsu pārvadi un •veicina
elektrolītu līdzsvaru. D vitamīns •veicina normālu imūnsistēmas darbību, •veicina
kalcija un fosfora uzsūkšanos un izmantošanu, •palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni
asinīs.
EAN:

6430038777157

Validol tabletes N10
Izcelsmes valsts: Moldova
Sirds veselībai.
1 tablete satur: 60 mg mentola izobaldriānskābes mentilēstera.
EAN:

4751033500192
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Baldriāns Forte tabletes N50
Diennakts deva 1 tablete satur 200 mg baldriāna sakneņa pulvera (Radix
Valerianae).
Lietošana: 1 tableti dienā, uzdzerot ½ glāzi ūdens. Ieteicamais lietošanas ilgums
10 dienas.
Baldriāns veicina relaksāciju un sekmē garīgo labsajūtu spriedzes un stresa laikā. Veicina
iemigšanu un labu miegu. Kā arī veicina normālu sirdsdarbību, asinsvadu nostiprināšanu
un paaugstina to elasticitāti.

EAN:

4741200010814

Sleep formula 4 in 1 tabletes N30
4 aktīvās sastāvdaļas 1 tabletē:
•melatonīns 1,9 mg, •baldriāns 200 mg, •magnijs 200 mg, •B6 vitamīns 6 mg.
Baldriāna saknes sausais ekstrakts veicina relaksāciju spriedzes un stresa laikā. Veicina
iemigšanu un labu miegu. • Magnijs un • B6 vitamīns palīdz samazināt nogurumu un
nespēku. Veicina normālu nervu sistēmas darbību un normālas psiholoģiskās funkcijas.
• Melatonīns palīdz samazināt iemigšanai nepieciešamo laiku.

Tikai 1 tablete pirms gulētiešanas!
EAN:

4741200014201

Nervo Stress formula parane. tabletes N30
Normālai nervu sistēmas darbībai un veselīgam miegam.
Dienas devā 2 tabletēs:
• B grupas vitamīni B1, B2, B3, B6: >57% NRV*
• folijskābe 120% NRV
• melatonīns 1 mg
• baldriāna, apiņa, melisas, asinszāles, pasifloras, piparmētras, vilkābeles
ekstrakti.
• aminoskābes :
o L-glicīns; Glicīnu medicīnā lieto kā sedatīvu līdzekli ar vieglu trankvilizējošu
un antidepresīvu iedarbību. Tas mazina alkohola un opiātu abstinences
simptomus.
o teanīns; L-teanīns nomierina, uzlabo garastāvokli, paaugstina serotonīna,
dofamīna līmeni dažādos smadzeņu rajonos.
o tirozīns; Tirozīns nepieciešams daudzu bioloģiski aktīvu vielu: dofamīna,
adrenalīna, noradrenalīna; pigmenta melanīna; vairogdziedzera hormonu)
sintēzei.
o triptofāns; Darbojas kā bioloģisks prekursors serotanīnam, melatonīnam,
niacīnam (B3), auksīniem.
Lietošana: 1-2 tabletes dienā.
EAN:

4751033500130
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Cardio Active parane. tabletes N60
Pilnvērtīgs sirds, asinsvadu un nervu sistēmas atbalsts. Ieteicams paaugstināta
stresa apstākļos, pie palielinātas organisma slodzes, tostarp pēc slimībām.
Dienas devā:
• kālija citrāts: 800 mg
• magnija citrāts: 400 mg
• koenzīms Q10: 30 mg – maksimālā pieļaujamā deva UB
• vitamīni B1 + B2 + B6 + B12: > 270 - 350 % no NRV*
• sirds māteres lakstu ekstrakts: 150 mg
• vilkābeļu augļu ekstrakts: 75 mg.
Lietošana. Pieaugušajiem 2 tabletes dienā.
EAN:

4751033500116

Omega-3 1800mg +Mg +Se +Vitamīni parane. kaps. N60
Omega-3 taukskābju, magnija (Mg), selēna (Se) un vitamīnu B, C, D3, E papildu
avots. Dienas deva – 3 kapsulas satur:
Zivju eļļu
1 800 mg, kurā
EPA1
600 mg
DHA2 465 mg
1

- EPA: eikozapentaēnskābe; 2 - DHA: dokozaheksaēnskābe

Magniju
Selēnu
Vitamīnus:
D3
E
B₁₂
B₉ (folskābi)
C

360 mg
60 µg

(96%*)
(109%*)

75 µg /3000 IU
15 mg α-TE
30 µg
600 µg
240 mg

(1500%*)
(126%*)
(1200%*)
(300%*)
(300%*)

Lietošana: 3 kapsulas dienā.
EAN:

4745090940350

Omega-3 +vit. D3 +E +C +Mg parane. kapsulas N60
Omega-3 taukskābju, vitamīnu C, D3 un E, magnija (Mg) papildu avots.
Dienas deva 3 (2) kapsulas satur:
• 1500 (1000) mg omega-3 taukskābes, tai skaitā eikozapentaēnskābe (EPA)
525 (350) mg un dokozaheksaēnskābe (DHA) 375 (250) mg,
• magniju 225 (150) mg,
• C vitamīnu 60 (40) mg,
• E vitamīnu 15 (10) mg,
• D3 vitamīnu 75 (50) µg /3000 (2000) IU.
Lietošana: 2–3 kapsulas dienā.
EAN:

4741200013822
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OMEGA-3 + D3 un E vitamīni kapsulas N60
Omega-3 taukskābes kombinācijā ar vitamīniem D3 un E.
1 kapsula satur:
• 1000 mg zivju eļļu, tai skaitā eikozapentaēnskābi (EPA) 180 mg un
dokozaheksaēnskābi (DHA) 120 mg;
• D3 vitamīnu 25 µg /1000 IU;
• E vitamīnu 10 mg α-ТЕ.
Lietošana: 1 kapsula dienā.
EAN:

4741200013365

OMEGA-3 kapsulas 1000 mg N60
Omega-3 taukskābju papildu avots.
1 (3) kapsulas satur:
• 1000 (3000) mg zivju eļļu, kas satur 180 (540) mg jeb 18 % eikozapentaēnskābi
(EPA) un
120 (360) mg jeb 12 % dokozaheksaēnskābi (DHA).
Lietošana: 1–3 kapsulas dienā.
EAN:

4741200010913

EAN:

4741200002086

LECITĪNS 1200 forte kapsulas N40
1 kapsulas satur 1200 mg sojas lecitīna.
Lietošana: pieaugušajiem 1-2 kapsulas dienā

Aktivētā ogle 300 mg kapsulas N20
Aktivētā ogle palīdz samazināt pārmērīgu vēdera uzpūšanos pēc ēšanas.
Labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 1g vismaz 30 minūtes pirms ēšanas un 1g
neilgi pēc ēšanas.
EAN:

4741200006121

Aktivētā ogle tabletes N10
Izcelsmes valsts: Moldova
Aktivētā ogle palīdz samazināt pārmērīgu vēdera uzpūšanos pēc ēšanas.
Labvēlīgo ietekmi panāk, uzņemot 1g vismaz 30 minūtes pirms ēšanas un 1g
neilgi pēc ēšanas.
EAN:

4751033500208
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SORBAMED kapsulas N15
• Ātri un efektīvi palīdz caurejas gadījumā. •Atjauno zarnu mikrofloru.
•Detoksicē gremošanas traktu.
Inovatīvs zarnu adsorbents (enterosorbent) ar detoksikācijas spējām kuņģa‑zarnu
traktā. Medicīniska ierīce. Lietošanas forma: kapsulas iekšķīgai lietošanai.
Indikācijas: dažādas izcelsmes diareja (caureja). Sorbamed ir paredzēts dažādas
izcelsmes akūtu zarnu infekciju (piemēram, salmonelozes, dizentērijas) un
disbakteriozes gadījumā simptomu mazināšanai; pārtikas, alkohola izraisītas
intoksikācijas simptomu mazināšanai; palīdz atjaunot zarnu mikrofloras līdzsvaru,
tostarp pēc antibiotiku lietošanas.
Sastāvā: • kserogela polimetilsiloksāns – inerts ķīmisks savienojums ar augstu
absorbcijas spēju, • inulīns – šķīstoša augu šķiedra, kas darbojas kā prebiotika un
palīdz atjaunot zarnu mikrofloru.
Lietošana: 1-2 kapsulas 2-3 reizes dienā, attālināti no ēdienreizēm, zāļu vai
uztura bagātinātāju lietošanas.
EAN:

4779052190101

MaxiVita Herbal Liver Detox tabletes N30
Mārdadža sēklu ekstrakts ar vitamīniem aknu veselībai.
Diennakts deva 1 tablete satur:
Mārdadža sēklu ekstrakts (30:1 – 150 mg), 4500 mg;
t.sk. silimarīns (80% – 120 mg)
Biotīns
12,5 µg
25% NRV
Vitamīns B1
0,275mg 25% NRV
Vitamīns B2
0,35 mg
25% NRV
Vitamīns B6
0,35 mg
25% NRV
Vitamīns B12
0,625 µg 25% NRV
Niacīns
4 mg NE
25% NRV
Pantotēnskābe 1,5 mg
25% NRV
Folijskābe
50 µg
25% NRV
Vitamīns C
20 mg
25% NRV
Vitamīns E
3mg α-TE 25% NRV

Uztura bagātinātājs ar saldinātāju. Var lietot diabētiķi.
EAN:

4741200004158

ReumaPlast+ plāksteris 10x16 cm, N1
Sāpes mazinošs plāksteris ar kamparu, piparu ekstraktu un mentolu.
Lokāli kairinošo plāksteri lieto muskuļu un locītavu sāpju mazināšanai, īpaši
muguras zonā.
Var lietot līdz 48 stundām. Plāksteris ir miesas krāsā, un, lai atvieglotu ādas
elpošanu, tas ir perforēts.
EAN:

4741200004158
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“Zelta zvaigznīte” balzams 10 g, 3,5 g
Lieto uz ādas kā atvēsinošu līdzekli, mikromasāžai, kukaiņu kodumu vietās.
Satur mentolu, kamparu, eikalipta eļļu, piparmētru eļļu, krustnagliņu eļļu,
kasijas kanēļa eļļu, kamparkoka eļļu.
Palīgvielas: cietais un šķidrais parafīna vasks.
EAN:

4741200006848 (10g)

EAN:

4741200006831( 3,5g)

Piparu plāksteris perforēts 12x16 cm, N1
Piparu plāksteris perforēts 8x12 cm, N1
Sildošs plāksteris muskuļos un locītavās sāpju sajūtu mazināšanai.
Stāvokļa atvieglošanai augšējo elpošanas ceļu slimību gadījumos.
Plāksteris ir miesas krāsā, un, lai atvieglotu ādas elpošanu, tas ir perforēts.
EAN (12x16 cm):

4741200000037

EAN (8x12 cm):

4741200000020

Sinepju plāksteri N10 (paciņās)
Atvieglo elpceļu slimību norisi. Mazina muskuļu un locītavu sāpes. Mazina sāpes
jostas vietas apvidū un mugurkaula zonā.
Sinepju plāksteris sastāv no 4 paciņām, kas satur 3g sinepju pulvera.

EAN:

4741200000013

RhinoSol deguna ziede 30ml
Ziede deguna un virslūpas ādas kopšanai un mīkstināšanai iesnu laikā.
Mitrina un aizsargā.
Sastāvā esošais kampars, terpentīns, eikalipta un piparmētru eļļa atvieglo
elpošanu.
Pantenols nomierina kairināto ādu un paātrina tās reģenerāciju iesnu laikā.
EAN:

4741200013792

Smiltsērkšķu eļļa 100 ml
Ražots Igaunijā!
100% smiltsērkšķu eļļa.
Smiltsērkšķu eļļa veicina normālu imūnsistēmas, sirds un gremošanas sistēmu
darbību, palīdz uzturēt ādas veselību.

EAN:

4751033500178

Deguna inhalators, inhalācijas zīmulis
Inhalācijas zīmulis, ko ērti nēsāt līdzi kabatā vai somā. Satur mentolu, kamparu
eikalipta, lavandas un piparmētras eļļu.
Saaukstēšanās gadījumā palīdz atbrīvot elpceļus.
EAN:

4741200006824
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Membrānas inhalators (Mesh Nebulizer) YS35
Inhalators ir paredzēts šķidrumu inhalācijai augšējo elpceļu slimību,
saaukstēšanās izraisītu saslimšanu, bronhiālās astmas, hronisku un arodslimību
un vīrusu infekciju ārstēšanai un profilaksei gan bērniem, gan pieaugušajiem.
• Inovatīva izsmidzināšanas sistēma
• Nerūsējošā tērauda sietiņmembrāna
• Viegls un kluss (trokšņa līmenis: ≤ 50 dB, Svars ar baterijām (2 gab. AA):
130g)
• Ideāli piemērots visai ģimenei
• Kompakts dizains
• Darbojas arī ar baterijām ērtai lietošanai esot ceļā
• Vienkārša pašattīrīšanās funkcija
• Divu veidu enerģijas avoti: AC USB adapteris un 2×AA/LR6 baterijas
KOMPLEKTĀ IETILPST:
galvenā ierīce,
medikamentu trauks ar sietiņmembrānu,
pieaugušo maska,
bērnu maska,
iemutis,
2 baterijas AA/LR6,
USB kabelis maiņstrāvas adaptera pievienošanai (adapteris nav iekļauts komplektā),
lietošanas instrukcija,
uzglabāšanas maisiņš.

EAN:

4741200014713

Digitāls termometrs
Digitāls medicīnisks termometrs cilvēka ķermeņa temperatūras mērīšanai.
• Saglabā un ieslēdzot rāda pēdējo temperatūras mērījumu. • Ar īsu signālu kārtu
informē par mērījuma beigšanu. • Ja ķermeņa temperatūra ir 37,8°С vai vairāk,
atskan atšķirīgs signāls – trīs īsu signālu grupu kārta.
Ierīces raksturojums:
• izmantojams orāli, aksilāri (padusē) vai rektāli; • mērījuma precizitāte: +/- 0,1°С;
• ūdensnecaurlaidīga ierīce (IP27 standarts); • automātiska izslēgšanās pēc 10 min.;
• mērījuma diapazons: 32 - 42,9°С.
Medicīnas ierīce

EAN:

4741200013679

Termometrs bez dzīvsudraba ar nokratīšanas futlāri
Medicīniskais stikla termometrs ar nokratīšanas ierīci.
Nesatur dzīvsudrabu.
Medicīnas ierīce.
EAN:

4741200010838

Rīcineļļa 100 ml
Rīcineļļa ar mitrinošu iedarbību.
Lietošana. Ārīgi. Uzklāt uz matiem un ādas. Ja nepieciešams, atkārtot.
Sastāvs: Ricinus communis sēklu eļļa.
EAN:

4751033500109
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PROCTO-HIRUD delikāts gels 42 g
ar medicīnisko dēļu ekstraktu anālās atveres apvidus kopšanai.
Gēla sastāvā • medicīnisko dēļu ekstrakts (Hirudīns), • kalnu arnikas, • pelašķu, •
ārstniecības kumelīšu ziedkopu, • Japānas soforas pumpuru, • šaurlapu kazrozes
(Epilobium fleischeri Höchst.), • zirgkastaņas ekstrakti, • smiltsērkšķu eļļa
iedarbojas nomierinoši uz tūpļa zonu un samazina kairinājumu.
Lieto ārīgi uz ādas tūpļa zonā līdz 5 reizēm dienā.
Neatstāj uz apģērba taukainas pēdas.
EAN:

4741200013389

Kliņģerīšu (Calendula) ziede 30g
Nomierina, baro un aizsargā ādu.
Lietošana. Ārīgi. Uzklāt uz ādas plānā kārtiņā 1-2 reizes dienā.
EAN:

4741200001973

Cinka krēms 24 ml
Aizsargā ādu no kairinājuma, sausina, atvēsina to, mazina niezi, ļauj ātrāk
atjaunoties (reģenerēties) bojātai ādai.
Lietojams zīdaiņu ādas zem autiņiem (autiņbiksītēm) kopšanai un ārstēšanai.
Izgulējumu profilaksei (guļošo slimnieku kopšanai).
EAN:

4820022906991

Allergostop krēms balzāms 43 ml
Remdējošs krēms-balzams jutīgai ādai. Palīdz mazināt niezi, piemīt nomierinoša
un mitrinoša iedarbība, uzlabo ādas apasiņošanu.
Sastāvā: smiltsērkšķu eļļa, alantoīns, pantenols, echinacea angustifolia ekstrakts,
glicirizas Glabras (lakricas) ekstrakts, atlasa ciedra aromātiskā eļļa.

EAN:

4820022905390

10% D-pantenols ar vitamīniem E un B5 150 ml
Maigs putojošs aerosols. Nesatur sintētiskas smaržas. Dermatologa
apstiprināts.
• Aerosolam ir viegli atvēsinoša, nomierinoša iedarbība, tas viegli uzsūcas un
nerada lipīgu sajūtu.
• D-pantenols un pro-vitamīns B5 mitrina un mīkstina kairinātu ādu, tiem ir
atjaunojoša iedarbība un tie paātrina dabisko ādas šūnu atjaunošanos.
• Novērš nepatīkamas sajūtas un niezi, mazina kairinājumu un ādas apsārtumu.
• E vitamīns ir antioksidants, tas aizsargā ādas šūnas no bojājumiem.
• Veicina aizsardzību pret priekšlaicīgu ādas novecošanos.
Lietošana. Aerosols piemērots lietošanai pēc sauļošanās, saules kairinātas ādas
kopšanai (UV starojums).
EAN:

4741200014591
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Tests grūtniecības noteikšanai kasete N1
HCG tests grūtniecības noteikšanai mājas apstākļos.
Ātrs tests, kura veikšanai nepieciešami tikai 2-3 pilieni urīna.
Testa precizitāte – vairāk kā 99%.
Ļauj noteikt grūtniecību agrīnā fāzē: apmēram 14 dienas pēc apaugļošanās (28
dienu menstruālā cikla gadījumā) vai arī testu var veikt 5 dienas pirms
gaidāmajām menstruācijām (28 dienu menstruālā cikla gadījumā). Testu var veikt
jebkurā diennakts laikā.
Medicīnas ierīce
EAN:

4741200004370

Tests grūtniecības noteikšanai penālis N1
HCG tests grūtniecības noteikšanai mājas apstākļos.
Penālis (strūklas tests) – ērti lietojams jebkurā vietā, vienkārši paliekot testa
šaurāko galu zem urīna strūklas.
Testa precizitāte – vairāk kā 99%.
Ļauj noteikt grūtniecību agrīnā fāzē: apmēram 14 dienas pēc apaugļošanās (28
dienu menstruālā cikla gadījumā) vai arī testu var veikt 5 dienas pirms
gaidāmajām menstruācijām (28 dienu menstruālā cikla gadījumā).
Testu var veikt jebkurā diennakts laikā.
Medicīnas ierīce
EAN:

4741200004394

Tests grūtniecības noteikšanai strēmele N1
HCG tests grūtniecības noteikšanai mājas apstākļos.
Strēmele ir ātrs tests, kura veikšanai nepieciešams trauciņā savākts neliels
urīna daudzums, kurā iegremdēt strēmeli.
Testa precizitāte – vairāk kā 99%.
Ļauj noteikt grūtniecību agrīnā fāzē: apmēram 14 dienas pēc apaugļošanās (28
dienu menstruālā cikla gadījumā) vai arī testu var veikt 5 dienas pirms
gaidāmajām menstruācijām (28 dienu menstruālā cikla gadījumā).
Testu var veikt jebkurā diennakts laikā.
Medicīnas ierīce
EAN:

4741200004387

Piena pumpis manuāls
Rokas sūknis (pumpis) krūts piena atsūkšanai. Veicina dabisko laktāciju. Tikai
individuālai lietošanai.
Lietošana. Pirms lietošanas noslaucīt krūts galu un oreolu. Pirms piena sūknīša
pielikšanas pie krūts ar roku saspiediet gumijas balonu, piltuvi pielieciet pie
krūtsgala tādā veidā, lai piena rezervuārs atrastos zemāk, pēc tam strauji atlaidiet
baloniņu.
Ražotājs KAIGERT, Igaunija
EAN:

4741200004806
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Salipod varžacu plāksteris 6x10 cm N1
Lietošana. Pēc peldes siltā vannā vai kāju vannošanas uzlīmē uz varžacs gabaliņu
plākstera. Nepieciešamības gadījumā plāksteri var nostiprināt ar leikoplastu vai
marles pārsēju. Plāksteris uz varžacs jātur 1-2 dienas. Ja nepieciešams, procedūra
jāatkārto 3-4 reizes, kamēr varžacs kļūst tik mīkstā, ka to var likvidēt.
Sastāvdaļas (INCI): salycilic acid.
EAN:

4741200004196

Pēdu kopšanas līdzeklis ar dezodorējošu iedarbību, izsmidzināms 100 ml
Antiseptiska un dezodorējoša iedarbība.
Neitralizē nepatīkamo sviedru smaku, iznīcina baktērijas, rada svaiguma sajūtu.

EAN:

4741200006732

Pēdu kopšanas līdzeklis ar tējas koka eļļu, izsmidzināms 100 ml
Antiseptiska, reģenerējoša un atvēsinoša iedarbība.
Satur tējas koka eļļu, kam piemīt antiseptiskas un antibakteriālas īpašības.
Iznīcina baktērijas, novērš nepatīkamo smaku, rūpējas par ādu, rada svaiguma
sajūtu.

EAN:

4741200006749

SterilPRO roku dezinfekcijas līdzeklis 100 ml un 30 ml
Lietošanai gatavs roku dezinfekcijas līdzeklis (uz spirta bāzes). • Profesionālai un
patērētāju lietošanai. • Baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda un ierobežota
virucīda iedarbība. • Lieto roku dezinfekcijai: roku higiēniskai dezinfekcijai
atbilstoši EN 1500. • Reģistrēts Latvijā kā biocīds ar Nr.: LV01042020/2701. •
Biocīda aktīvā viela: 100 ml produkta satur 80 ml etanolu, 0,122 ml ūdeņraža
peroksīdu, glicerīnu.
EAN (30 ml):

4751033500079

EAN (100 ml):

4751033500062
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Stop Virus KIT komplekts vīrusu izplatības ierobežošanai
Medicīniskā sejas maska (BFE≥98%) 2 gab.
Tips II (Standarts EN 14683: 2019). Vienreizlietojama.
• 3 slāņu
• ar gumijas cilpām
• ar deguna stiprinājumu
Roku dezinfekcijas līdzeklis 30 ml 1 gab.
SterilPRO ir uz spirta bāzes, gatavs lietošanai roku dezinfekcijas līdzeklis. Piemīt
baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda un ierobežota virucīda iedarbība.
100 ml produkta satur 80 ml etanolu, ūdeņraža peroksīdu, glicerīnu.
Reģistrēts Latvijā kā biocīds ar Nr.: LV01042020/2701.
EAN:

4751033500086

Saņemt papildu informāciju un pasūtījumus var pieteikt pa telefonu 27041836 vai 29240174, kā arī
e-pastu info@pharmpro.lv

