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ATOSTOGOMS BE RŪPESČIŲ
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FENISTIL 0,1 % gelis
30 g

Nereceptinis vaistas*

Greitai malšina vabzdžių įkandimų, saulės nudegimų,
odos ligų ir dilgėlinės sukeltą niežulį
Veiklioji medžiaga – dimetindeno maleatas (1 mg / 1 g). Pažeistą vietą geliu
tepti 2–4 kartus per dieną. Gelis greitai įsiskverbia į odą, antihistamininis poveikis pasireiškia po kelių minučių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas
sudedamosioms vaisto medžiagoms. Specialūs įspėjimai: jei gydomas didelis odos plotas, ilgai būti saulėje draudžiama. Kūdikiams ir mažiems vaikams
iki 2 metų, didelio odos ploto, ypač apimto uždegimo arba pažeisto, geliu
tepti draudžiama.

NCH-FEN-LT-10-1103
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LINEX kietos kapsulės
16 kapsulių

Nereceptinis vaistas*

Populiariausias vaistas probiotikas
nuo viduriavimo Lietuvoje! - 2010, IMS.

Viduriavimo, vidurių pūtimo arba kitokio virškinimo sutrikimo pagalbinis gydymui. Vienoje kietoje kapsulėje yra ne mažiau kaip 1,2 x 107 KSV liofilizuotų
gyvybingų pieno rūgšties bakterijų: Lactobacillus acidophilus (sp.L.gasseri),
Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium. Dozavimas ir vartojimo
metodas. Kūdikiai ir mažesni kaip 2 metų vaikai. Po vieną kapsulę tris kartus
per parą. 2 - 12 metų vaikai. Po vieną ar dvi kapsules tris kartus per parą.
Suaugusieji ir vyresni nei 12 metų
pacientai. Po dvi kapsules tris kartus
per parą. Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai. Padidėjęs jautrumas
veikliajai medžiagai, pieno baltymams ar bet kuriai vaisto pagalbinei
medžiagai. Jaunesnių kaip 3 metų
vaikų viduriavimą draudžiama gydyti
be gydytojo priežiūros.
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Tirpalas

Lamisil UNO 1% odos
Lt tirpalas 4 g
Lamisil 1% DermGel 15 g
Lamisil 1% kremas 15 g

32,95
DermGel
23,95
Lt
Kremas
26,95Lt

Nereceptiniai vaistai*

Lamisil UNO – vienintelis tik kartą
vartojamas vaistas nuo pėdų grybelio

Terbinafinas. Indikacijos. Pėdų grybelio gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas.
Lamisil UNO: Vaistas vartojamas vieną kartą. Tepti abi pėdas, prieš tai jas nuplovus. Leisti išdžiūti. Po LAMISIL UNO naudojimo pėdų neplauti 24 val. Lamisil odos purškalas,
DermGel, kremas: pažeistas vietas purkšti ar tepti geliu, kremu 1 kartą per dieną 1 savaitę. Specialūs įspėjimai. Saugoti, kad nepatektų į akis. Sudėtyje yra etanolio, saugoti
nuo ugnies. Purškalas vartojamas tik iš išorės. Jeigu jo patenka į akis, galimas dirginimas.
Veido Lamisil purškalu purkšti negalima. Nėščia pacientė, prieš vartodama LAMISIL, turi
pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Maitinant krūtimi LAMISIL naudoti negalima. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas
terbinafinui ar pagalbinėms medžiagoms. Gamintojas: Novartis Consumer Health GmbH, Vokietija.
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Essentiale forte N
300 mg (Sojų fosfolipidai)
30 kietųjų kapsulių

Nereceptinis vaistas*

Kad Jūsų kepenys būtų sveikos!
Terapinės indikacijos. Gydomoji medžiaga kepenims. Skiriamas simptomams,
susijusiems su apetito stoka, spaudimu dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusiems dėl toksinio ar mitybos kepenų pažeidimo bei sergant hepatitu,
mažinti. Vartojimo būdas. Essentiale forte N kapsulės geriamos valgio metu,
nekramtytos, užgeriant dideliu skysčio kiekiu (pvz., stikline vandens). Dozavimas. Suaugusiems, paaugliams bei vyresniems
kaip 12 metų vaikams (sveriantiems apie 43 kg)
vienkartinė dozė: 2 kaps. (600 mg sojų fosfolipidų). Paros dozė: po 2 kaps. 3 kartus per parą
(1800 mg sojų fosfolipidų). Specialūs įspėjimai.
Essentiale forte N vartoti negalima: jeigu yra
alergija (padidėjęs jautrumas) fosfatidilcholinui
ir/arba bet kuriai pagalbinei Essentiale forte N
medžiagai. Kitų vaistų vartojimas. Sąveika su
kitais vaistais nežinoma.

6

MAGNE B6

50 dengtų tablečių
Nereceptinis vaistas *

99
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2g

Nereceptinis vaistas*

Ne visi kremai
nuo lūpų
pūslelinės
vienodi!
Fenivir – vienintelis
vaistas su stipraus poveikio antivirusine medžiaga pencikloviru.
Veiklioji medžiaga: pencikloviras, (10 mg/g). Vartojimas: Herpes simplex
viruso sukeltos lūpų pūslelinės gydymui. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12
metų vaikams tepti pažeistą vietą kas 2 valandas ne miego metu. Vartoti ant
odos. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas sudedamosioms vaisto dalims.
Specialūs įspėjimai: vartoti tik Herpes virusų sukeltos pūslelinės ant lūpų ir
aplink burną gydymui. Netepti ant gleivinių; tepti atsargiai, kad nepatektų arti
akių arba į jas.
NCH-FEN-LT-8-1103

400 mg

IBUMETIN 400 mg
Lt IBUMETIN 200 mg
Po 10 plėvele dengtų tablečių

5,55
200 mg
4,44Lt

Nereceptiniai vaistai*

IBUMETIN – visada turėk su savim!

Vienoje tabletėje yra 200 mg arba 400 mg ibuprofeno. Indikacijos: silpno ar vidutinio
stiprumo skausmo, tokio kaip galvos, dantų, raumenų, sąnarių, menstruacijų, malšinimas.
Kontraindikacijos: alergija bet kuriai sudedamai Ibumetin medžiagai ar acetilsalicilo rūgščiai arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, sergate arba sirgote skrandžio
ar dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimu iš virškinimo trakto, kolitu, sergate sunkiu
kepenų, širdies ar inkstų funkcijos sutrikimu, paskutinių trijų nėštumo mėnesių ar žindymo
laikotarpis, jaunesni kaip 12 metų vaikai. Specialių atsargumo priemonių reikia, jei inkstų,
kepenų arba širdies funkcija yra sutrikusi, sutrikęs kraujo krešėjimas arba vartojami antikoaguliantai; sergama cukriniu diabetu, raudonąja vilklige, Krono liga, opiniu kolitu; hipertenzija, astma, šienlige, yra nosies polipų ar lėtinių infekcinių kvėpavimo takų ligų; senyviems
žmonėms. IBUMETIN 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių. Dozavimas: suaugusiems ir
vyresniems kaip 12 metų vaikams. Įprastinė paros dozė - 1 tabletė (400 mg), didžiausia
paros dozė – 3 tabletės (1200 mg). IBUMETIN 200 mg, 10 plėvele dengtų tablečių. Dozavimas: suaugusiems ir vyresniems
kaip 12 metų vaikams. Įprastinė paros
dozė 1-2 tabletės (200–400 mg),
didžiausia paros dozė – 6 tabletės
(1200 mg).
Ibumetin/003

Mezym 10000 V

10 skrandyje neirių tablečių
Nereceptinis vaistas*

Prancūziškas MAGNE B6 – įveikia magnio trūkumą!

Mezym – sutrikusiam virškinimui gerinti!

Tabletėje yra 470 mg magnio laktato dihidrato bei 5 mg piridoksino (INN) hidrochlorido (vitamino B6).
Terapinės indikacijos. Hipomagnezemijos gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Tabletes reikia nuryti užgeriant
stikline vandens. Suaugę pacientai. Paros dozė yra 6-8 tabletės. Ją reikia išgerti per 2-3 kartus valgant. Vaikai. Paros
dozė yra 10-30 mg/kg kūno svorio (0,4-1,2 mmol/kg kūno svorio). Specialūs įspėjimai. Jei yra sumažėjęs ir magnio,
ir kalcio kiekis, magnio trūkumą būtina šalinti pirmiau nei kalcio. Jeigu yra vidutinio sunkumo inkstų funkcijos nepakankamumas, medikamento reikia vartoti atsargiai, kadangi gali pasireikšti hipermagneziemija. Preparatas skirtas suaugusiems žmonėms ir vyresniems
nei 6 metų vaikams. Informacija cukriniu diabetu sergantiems pacientams:
plėvele dengtoje tabletėje gali būti sacharozės. Nėštumo ir žindymo laikotarpis. Jeigu būtina, nėštumo metu magnio skirti galima. Kadangi magnio patenka į motinos pieną, žindamoms moterims jo vartoti nepatariama. Kontraindikacijos. Preparato vartoti draudžiama, jeigu: yra padidėjęs
jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei MAGNE B6 medžiagai; yra
sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas; vartojama levodopos.

MEZYM sudėtyje yra natūralūs virškinimo fermentai, kurie papildo organizme esančių fermentų kiekį ir efektyviai pagerina virškinimą (lipazė
skaido riebalus, amilazė – angliavandenius, proteazė – baltymus).

-20%

FENIVIR 1 % kremas

Sudėtis: vienoje tabletėje yra kasos miltelių, kurių minimalus aktyvumas atitinka 10 000 lipazės, 7500 amilazės, 375 proteazės vienetų
pagal Europos farmakopėją. Indikacijos: kasos egzokrininės funkcijos
nepakankamumas (fermentų pakeičiamoji terapija). Dozavimas ir vartojimo būdas: optimali dozė nustatoma individualiai. Dažniausiai valgio metu išgeriamos 2-4 tabletės. Specialūs įspėjimai: cistinė fibrozė
kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Kontraindikacijos:
padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Ūminis arba paūmėjęs lėtinis pankreatitas, kol ligos požymiai yra stipriai
išreikšti.

HELIOCARE
Kosmetika

Apsauga nuo saulės
Labai stipraus poveikio priemonės, apsaugančios nuo
fotosenėjimo t.y. kenksmingų saulės spindulių poveikio
veido ir kūno odai.
Maskuojančios (3-jų atspalvių) kompaktinės pudros su
natūralia fotoimunine apsauga nuo UVA ir UVB spindulių.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Dėl vaistų vartojimo ar galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo
būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Prekių kiekis ribotas. Jei pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija esančia vaistinėse, prašome vadovautis vaistinėse pateikiama informacija, o informaciją, esančią leidinyje,
vertinti kaip spaudos klaidą. Už prekės reklamos turinį atsako registracijos liudijimo turėtojas. Pasiūlymai galioja 2011 m. liepos 1–31 d. Daugiau informacijos: www.litfarmavaistine.lt

SVEIKATAI IR ŽVALUMUI
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ŠIRDIES DARBĄ
GERINANTYS LAŠAI BP

Geriamieji lašai, tirpalas 30 ml
Nereceptinis vaistas*

Sudėtis: valerijonų šaknų tinktūra 1:5 (ekstrahentas 70% (V/V) etanolis), gudobelių vaisių
tinktūra 1:10 (ekstrahentas 70% (V/V) etanolis), sukatžolių žolės tinktūra 1:5 (ekstrahentas
70% (V/V) etanolis). Indikacijos: Pagalbinė priemonė nerimo sukeltam vegetacinių funkcijų
sutrikimui ir mažo laipsnio širdies raumens nepakankamumui šalinti. Vartojimas: Iš pradžių,
tris arba keturias dienas, reikia gerti 3 – 4 kartus per dieną po 20 – 30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2 – 3
kartus per dieną po 15 – 20 lašų). Lašus reikia įlašinti
į nedidelį kiekį, pvz., 50 ml, vandens ir po to išgerti.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš
sudedamųjų preparato dalių. Specialūs įspėjimai: Pacientą būtina įspėti, kad atsiradus širdies išeminės ligos ar
kraujotakos nepakankamumo simptomų reikia kreiptis į
gydytoją. Į jį būtina kreiptis ir tokiu atveju, jei vartojant
vaisto ilgiau kaip 6 savaites ligos simptomai nemažėja.
Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 64 tūrio % etanolio,
todėl ligoniai, sergantys kepenų uždegimu, epilepsija,
alkoholikai, žmonės po smegenų traumos šio vaisto turi
vartoti atsargiai. Vaisto sudėtyje yra etanolio, todėl preparato vaikams vartoti nerekomenduojama.

Naujiena!

SUTAUPOTE

11,93 Lt
33,67 21,74 Lt

HERBASTRESS®
30 tablečių, 450 mg
Maisto papildas

Daug dirbi? Įtemptai mokeisi? Pervargai?
HERBASTRESS® yra augalinis kompleksas, su vitaminais B6 ir B12. Padeda geriau
valdyti kasdienį stresą ir prisitaikyti prie intensyvaus šiuolaikinio gyvenimo ritmo.
HERBASTRESS® sudėtyje esančių 5 augalų aktyviosios medžiagos ir vitaminai B6
ir B12 gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos veiklą: raudonžiedės pasifloros – padeda kai vargina įtampa ar stresas; paprastojo apynio – padeda atsipalaiduoti ir kai vargina nemiga; sėjamosios avižos – padeda kai vargina bloga
nuotaika, dirglumas ir nuovargis; vaistinės ramunėlės – padeda valdyti stresą,
esant jautrumui; eleuterokoko – padeda
mažinti neigiamą streso poveikį. Augalas
pasižymi tonizuojančiomis savybėmis,
subalansuoja kitų augalų raminamąjį poveikį, taigi maisto papildas nesukelia slopinimo ir mieguistumo. HERBASTRESS®
- minčių ir jausmų harmonija.

MobiVen
30 tablečių

Maisto papildas

Išsiplėtusios venos? Patinusios kojos?
MobiVen – trejopo poveikio maisto papildas, stiprinantis venų sieneles iš vidaus bei mažinantis kojų
patinimą.
Mikronizuotas ir išgrynintas bioﬂavonoidų ekstraktas. 1 tabletėje yra: diosmino 450 mg, hesperidino
50 mg, aescino 30 mg.
Suaugusiesiems rekomenduojama gerti po 1 tabletę per parą valgio metu.
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ŠIRDIES LAŠAI
VALENTIS

Geriamieji lašai, tirpalas 40 ml
Nereceptinis vaistas*

Sudėtis: valerijonų šaknų tinktūra 1:5 (70 % (V/V) etanolio), sukatžolių žolės tinktūra 1:5
(70 % (V/V) etanolio), gudobelių vaisių skystojo ekstrakto 1:1 (70 % (V/V) etanolio). Vartojami kaip pagalbinė priemonė nerimo sukeltam
vegetacinių funkcijų sutrikimui ir mažo laipsnio
širdies raumens nepakankamumui šalinti. Vartoti
per burną. Iš pradžių, tris arba keturias dienas, reikia
gerti 3-4 kartus per dieną po 20-30 lašų, vėliau dozę
sumažinti (gerti 2-3 kartus per dieną po 15-20 lašų).
Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas bent vienai
iš sudedamųjų vaisto dalių. Specialūs įspėjimai: Pacientą būtina įspėti, kad atsiradus širdies išeminės ligos ar kraujotakos nepakankamumo simptomų reikia
kreiptis į gydytoją. Į jį būtina kreiptis ir tokiu atveju, jei
vartojant vaisto ilgiau kaip 6 savaites ligos simptomai
nemažėja. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 tūrio % etanolio. Kenkia žmonėms, sergantiems kepenų
ligomis, alkoholizmu, epilepsija, smegenų ligomis,
pacientams, kurių smegenų veikla sutrikusi, nėščioms
moterims bei vaikams.

-20 %

Žingsniamatis

WALKING STYLE III

Judėk prasmingai!
Sužinok savo kasdien sudeginamų
kalorijų kiekį!
Jis išmatuos Jūsų:
• Žingsnius
• „Sudegintas“ kalorijas
• „Sudegintus“ riebalus (net gramais)
• Nueitą atstumą žingsniais ir km
• Yra laikrodis ir 7 dienų atmintis
• Yra prisegimo spaustukas
• 2 metų garantija

Ypatinga kaina
Olfen™ 140 mg vaistinis pleistras –
teisingas ėjimas, kovojant su skausmu!

Veiksminga priemonė, efektyviai
malšinanti skausmą ir uždegimą – preparatas „Olfen“, kurio galima įsigyti gelio ar klijuojamojo
pleistro pavidalu.

tiksliai toje vietoje, kurią skauda,
ir išlieka veiksmingas 12 valandų.
Skirtingai nei daugelis kitų vaistų,
jis beveik neturi šalutinio poveikio. Tai – tikras išsigelbėjimas turintiems jautrų skrandį ar dėl kitų
Veiklioji preparato medžiaga dipriežasčių negalintiems gerti vaisklofenako natrio druska įsiskvertų. Galima rinktis 2, 5 ar 10 pleistrų
bia per odą, pasiekia skausmo
pakuotę.
ar uždegimo židinį ir jį malšina.
„Olfen“ tinka tiek ūmiems, tiek lė- „Olfen” pleistro negalima nautiniams skausmams slopinti. Šis doti, kai yra padidėjęs jautrumas
vaistinis preparatas ypač veiks- diklofenakui ar kitoms preparato
mingas gydant sausgyslių, raiščių, medžiagoms, kitiems skausmą ir
sąnarių ar raumenų patempimą, uždegimą slopinantiems nestesumušimą, ar sąnarių panirimą
roidiniams vaistams arba acetilsalicilo rūgščiai, esant skrandžio
Ypač patogus naudoti yra „Olfen“
ar žarnų opai, atviroms žaizdoms,
vaistinis pleistras. Tereikia nulupti
nudegimams, odos infekcijoms ar
permatomą plėvelę, kuri saugo
egzemai, taip pat paskutiniaisiais
vaistu prisotintą pleistro paviršių,
trim nėštumo mėnesiais. Būtina
ir prilipinti jį prie skaudamos viesaugoti, kad pleistro medžiagų
tos du kartus per dieną: ryte ir vanepatektų į akis ar ant gleivinių.
kare. Vienu metu gydoma tik viena pažeista vieta. Pleistras veikia

Kiekvieną mėnesį ypatingi pasiūlymai turintiems „Litfarma vaistinės“ nuolaidų kortelę

6,99

Almagel A

Geriamoji suspensija 170 ml
Skauda skrandį? Rinkis Almagel A!

Nereceptinis vaistas*

5 ml suspensijos yra 218 mg aliuminio oksido (aliuminio hidroksido
pavidalu), 75 mg magnio oksido (magnio hidroksido pavidalu) ir
109 mg benzokaino. Almagel A gali būti vartojamas, kuomet yra
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos paūmėjimas, ūminis skrandžio uždegimas, lėtinio skrandžio uždegimo paūmėjimas, kurio metu skrandžio sekrecija būna normali arba padidėjusi, rėmuo, dėl netinkamo maitinimosi atsiradęs negalavimas ir viršutinės pilvo dalies skausmas. Almagel A vartoti draudžiama, jeigu yra
padidėjęs jautrumas (alergija) veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei Almagel A medžiagai, jei yra sunkus
inkstų veiklos sutrikimas, sergantiems Alzheimerio liga, jeigu moteris yra nėščia arba pacientas jaunesnis
negu 1 mėnesio. (Kitus įspėjimus žr. informaciniame lapelyje). Specialios atsargumo priemonės: Tarp
Almagel A ir kitokių vaistų vartojimo reikia daryti ne trumpesnę kaip 1 – 2 valandų pertrauką. Didžiausia
vaisto paros dozė yra 16 pilnų šaukštelių. Ją galima vartoti ne ilgiau kaip 2 savaites. Ilgai vartojant preparato, reikėtų pasirūpinti, kad su maistu į organizmą patektų pakankamas kiekis fosforo. Prieš vartojant vaistą
reikėtų gerai suplakti. Almagel A paprastai reikia vartoti 3 – 4 kartus per dieną (pusę valandos prieš valgį ir
vakare, prieš miegą) po 1 – 3 dozavimo (arbatinius) šaukštelius (dozavimas priklauso nuo ligos sunkumo).

-40

%

Bio-Vision
60 tablečių

Maisto papildas

Geram regėjimui palaikyti!
Optimalus derinys sveikoms akims ir regėjimui
palaikyti:
• liuteinas,
• mėlynių ekstraktas,
• vitaminas A,
• antioksidantai – vitaminas E, cinkas ir varis.
Aukštos kokybės produktas, pagamintas Pharma
Nord, Danija, laikantis vaistų geros gamybos
praktikos reikalavimų.

-40

%

Vitaminai Senjorams 55+
60 tablečių

Maisto papildas

Lt
16,78
27,97

Senjorų sveikatai
Unikalios sudėties maisto papildas, skirtas vyresnio amžiaus žmonėms. Tabletės sudėtyje esantis rutinas gali
padėti sustiprinti kapiliarus, gali sumažinti kraujagyslių
sienelių pralaidumą.

Naujo dizaino pakuotė

Nuolaida galioja ir seno, ir naujo tipo pakuotėms.

-40

%

PANkalis®
60 tablečių

Maisto papildas

Tabletės svarbių širdžiai elementų – kalio ir magnio kiekiui
organizme papildyti. „PANkalį“ rekomenduotina vartoti sumažėjus magnio ir kalio kiekiui organizme, nepakankamai
jų gaunant su maistu ar netekus daug skysčių, ypač gausiai
prakaituojant.

Nesočiosios riebalų rūgštys
OMEGA-3 SUPER 1000 skirtas mitybai papildyti nepakeičiamosiomis nesočiosiomis
riebalų rūgštimis. Omega-3 riebalų rūgštys
būtinos daugeliui medžiagų apykaitos procesų. Ypač rekomenduojamos žmonėms,
valgantiems mažai žuvies.
Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.
Tinka vartoti nuo 12 metų. Maisto papildas
nėra maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės.

30 ir 100 tablečių
Maisto papildas

„Walmark“ Kalcis-Magnis-Cinkas Forte turi
didelį kiekį 3 svarbiausių mineralinių medžiagų.
Kalcis, magnis ir cinkas reikalingi kaulams, dantims, raumenims, odai ir nervų sistemai. Cinkas
taip pat svarbus imuninei sistemai. Sudėtyje
esantis vitaminas D3 gerina kalcio pasisavinimą.

Vartojimas: gerti nekramčius po 1–2 tabletes per dieną.

-40

„Walmark“ Kalcis-MagnisCinkas Forte su vit. D3

Kaulams, raumenims, odai ir nervų
sistemai

Mineralinės medžiagos širdžiai

%
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OMEGA-3 SUPER 1000
60 kapsulių

Maisto papildas

-40

%

Jamieson Power For Men

Vitaminų ir mineralų derinys specialiai vyrams
• Kruopščiai parinktų elementų derinys specialiai vyrams.
• Sudėtyje yra ne tik įprastas vitaminų ir mineralų derinys, bet ir augalinių
komponentų, virškinimo fermentų, maistinių medžiagų ir lipotropinių
faktorių.
• Be dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų ir konservantų.

90 tablečių

Maisto papildas

-35

%

GINKOMED FORTE

30 minkštų kapsulių
Maisto papildas

Lt
12,97
19,96

-50

%

Ginkmedžių lapų sausasis ekstraktas ir
vitaminas B6

Kalcis su vitaminu D3

Ginkomed forte kapsulėse esantis ginkmedžių lapų
sausasis ekstraktas padeda aktyvinti kraujotaką, todėl
gali turėti teigiamą poveikį protinei veiklai, atminties
gerinimui, dėmesio išlaikymui. Vitaminas B6 padeda
palaikyti normalią protinę veiklą: gebėjimą susikoncentruoti, mokymąsi, atmintį ir mąstymą.
Vartojimas: rekomenduojama suaugusiesiems gerti
po 1-2 kapsules per dieną valgio metu.

Vartojimas: gerti po 1-2 tabletes per dieną
po valgio, geriausia antroje dienos pusėje.

-40
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LECITINAS
100 kapsulių
Maisto papildas

9
9
,
9

Ibumetin 5 % gelis
Ibuprofenas, 50 g

Nereceptinis vaistas*

IBUMETIN GEL greitai numalšins tavo skausmą!
Indikacijos: Traumos sukelto skausmo lokalus malšinimas. Lokalus sąnario minkštųjų audinių uždegimo sukelto
skausmo malšinimas. Dozavimas: Suaugę žmonės, vaikai vyresni kaip 12 metų ir senyvo amžiaus pacientai: ant
skaudamos vietos 3 kartus per parą reikia užtepti ploną gelio sluoksnį (5–5,5 cm gelio) ir švelniai įtrinti į odą. Galima tepti ne daugiau 4 kartų per parą. Vartoti daugiau kaip 15 g (25,5 cm gelio) per parą ir gydytis geliu ilgiau kaip
1 sav. negalima. Kontraindikacijos: alergija bet kuriai vaisto sudedamajai daliai, acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems
nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, sunkus inkstų,
kepenų arba širdies funkcijos nepakankamumas, egzema,
spuogai, infekcija ar atvira žaizda, pasireiškus bronchinės
astmos, alerginės slogos ar dilgėlinės simptomams, vaikai
iki 12 m., nėštumas. Specialūs įspėjimai: susilpnėjusi
širdies, kepenų ar inkstų funkcija, aktyvi pepsinė opa,
nevartoti dėvint uždarus drabužius, jei atsiranda išbėrimas.
Ibumetin/002

LECITINAS rekomenduojamas žmonėms,
• riebiai valgantiems ir antsvorio turintiems,
• turintiems per didelį blogojo cholesterolio kiekį,
• turintiems kosmetinių odos problemų.
Lecitinas – fosfolipidas, biologiškai aktyvi medžiaga, įeinanti į ląstelių
membranų sudėtį ir dalyvaujanti riebalų apykaitoje. Tai yra natūralus
emulsiklis. Vartojimas: gerti po 1–2 kapsules per dieną valgio metu.
Geresniam efektui pasiekti, rekomenduojama vartoti 3–6 mėnesius.

-40 %

„Walmark” Nakvišų
aliejus 1000 mg

Lt
18,44
30,73

60 kapsulių

Maisto papildas

Moters gerai savijautai

%

• natūrali, nevirškinama pluoštinė medžiaga,
• suriša ir pašalina iš organizmo didžiąją dalį su maistu
gaunamų riebalų,
• sumažina per dieną gaunamų kalorijų skaičių,
• teigiamai veikia cholesterolio koncentraciją kraujyje,
• gerai toleruojamas,
• saugus, neturi šalutinio poveikio,
• Vokietijoje 2011 m. geriausias lieknėjimo produktas.

SEBAMED
Kosmetika

NAUJ

IENA

%
0
4
Lt
12,88
21,46

Jautrios odos priežiūros sistema
Šampūnas nuo pleiskanų pH 5,5. Riebiai galvos odai.
Drėkinamasis kremas pH 5,5. Jautriai odai. Su vitaminu E.
Antibakterinės valomosios putos pH 5,5. Spuoguotai, užterštai odai.
Odos priežiūros želė pH 5,5. Spuoguotai, užterštai odai.
Vaikų šampūnas pH 5,5.
Kūdikių švelnus prausiklis pH 5,5.
Švelnus intymios higienos prausiklis pH 3,8.

!
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48 tabletės

Maisto papildas

Svorio kontrolei

Nakvišų aliejus tradiciškai naudojamas sveikai odai,
normaliai savijautai PMS ir menstruacijų metu palaikyti. Nakvišų sėklų aliejuje yra polinesočiosios gama
linoleno rūgšties, kuri dalyvauja biologiškai aktyvių
junginių prostaglandinų gamyboje organizme, todėl
palaiko normalų cholesterolio kiekį kraujyje ir tinkamą
kraujo spaudimą.

•
•
•
•
•
•
•

40 tablečių

Maisto papildas

Super CALCIUM 400 rekomenduojamas papildyti kalcio ir vitamino D kiekiui organizme
nepakankamai jo gaunant su maistu.

Riebalų apykaitai

-50

Super Calcium 400

Gerosios žarnyno bakterijos
Šio produkto sudėtyje yra žarnynui svarbių probiotikų kartu su prebiotikais. Probiotikai – tai „gerosios“ žarnyno bakterijos, o prebiotikai skatina jų
augimą. Kramtomosios abrikosų skonio tabletės
TEDIS su probiotikais papildo vaikų žarnyną „gerosiomis“ bakterijomis.
Akciją organizuoja ir vykdo Litfarma vaistinė.

na –
Dova
gsniamatis
žin

TEDIS su probiotikais
20 tablečių

Maisto papildas

ŠEIMOS SVEIKATAI IR GROŽIUI

14

55

Oftagel 2,5 mg/g
Akių gelis 10 g

Nereceptinis vaistas*

Veiklioji medžiaga – karbomeras 2,5 mg/g.
Savybės: svarbi akių lašų, skirtų sausos akies
simptomams mažinti, savybė – palaikyti
ašarų plėvelės apsauginę funkciją. Siekiant
šių savybių, Oftagel akių gelyje yra karbomero, kuris padidina akių lašų klampumą
ir prailgina jų kontakto su akim laiką, taip
sumažindamas akies dirginimą.
Vartojimas: Oftagel akių gelis tinka vartoti,
kai ašarų gamyba akyje yra sumažėjusi ar
išnykusi, o ragenos sausumas sukelia akies
paviršiaus pažeidimo požymių. Dozavimas
ir vartojimas: priklausomai nuo simptomų
stiprumo reikia lašinti po vieną lašą Oftagel 1-4 kartus per dieną. Šalutinis
vaisto poveikis: vartojant Oftagel akių gelį, gali atsirasti praeinantis miglotas matymas, nestiprus diegimas ar vietinis suerzinimas.

-30%

Guvital

45 kapsulių

Maisto papildas

Vasarą lengviau lieknesniam!
• Padeda, kai sutrinka riebalų apykaita, padidėja svoris, apetitas, potraukis
saldumynams.
• Palaiko medžiagų apykaitą.
Preparate esantis miramedžio ekstraktas (264 mg) Rytų medicinoje jau
prieš keletą tūkstančių metų buvo garsus savo gydomosiomis savybėmis.
Pasižymi medžiagų apykaitą gerinančiu poveikiu, tinka norint sulieknėti.
Vartojamas po 1–2 kapsules 2–3 kartus per dieną.
Pagamintas „Aconitum“.
Mes siekiame, kad Jūs
būtumėte sveiki!

-20%

Triptan forte
30 kapsulių

Maisto papildas

Puikiai nuotaikai ir geram miegui!
• Palaiko nervų sistemos funkciją.
• Padeda, kai vargina stresas, nuovargis, dirglumas, nerimas, įtampa, įtampos galvos skausmas, bloga nuotaika, nemiga.
Vienoje kapsulėje yra 150 mg 5-hidroksitriptofano. Iš šios medžiagos organizme susidaro serotoninas, reguliuojantis nuotaiką, darbingumą, teigiamas
emocijas, miego ritmą. Gerai
nuotaikai palaikyti vartojamas po 1 kapsulę per dieną
valgio metu, miegui – po 1
kapsulę vakare.
Pagamintas „Aconitum“.
Mes siekiame, kad Jūs
būtumėte sveiki!

-30 %

DERMACOS
„ANTI-SPOT“
Dermatologinė kosmetika, apsauganti odą nuo pigmentinių dėmių
Ši kosmetika kompleksiškai sprendžia nelygios
pigmentacijos odos problemas ir užtikrina trigubą
poveikį:
• mažina hiperpigmentaciją,
• neleidžia atsirasti naujoms pigmentinėms dėmėms,
• šviesina odą.
Visi šios linijos produktai pasižymi odą drėkinančiu poveikiu. Diena po dienos oda tampa skaistesnė, švytinti,
ženkliai sumažėja pigmentinių dėmių atsiradimas.
Šią kosmetiką
rekomenduojama naudoti
pavasarį, kol
aktyvi saulė
neišryškino
odos
pigmentacijos.

Žvakutės

16,55
Lt
Kremas
15,77Lt
Gyvenimas
be hemorojaus

Procto-Glyvenol 400 mg/
40 mg/g žvakutės N10
Procto-Glyvenol 50 mg/
20 mg/g tiesiosios žarnos
kremas, 30 g
Veikliosios medžiagos:
tribenozidas ir lidokainas.
Nereceptiniai vaistai*

Mažina išorinio ir vidinio
hemorojaus sukeliamus
nemalonius simptomus ir
padeda šią ligą gydyti.
Ūminiu ligos periodu vartoti po 1 žvakutę ar kremo
įspaudimą pridėtu aplikatoriumi 2 kartus per dieną.
Kai ligos simptomai silpnėja, vartoti po1 žvakutę ar kremo įspaudimą nakčiai.
Negalima vartoti pirmus tris nėštumo mėnesius ir jei yra padidėjęs jautrumas
sudedamosioms vaisto dalims. Jei sergate sunkia kepenų liga, prieš vartodami
vaistą pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.

1000 mg, 15 tab.

32,98Lt
500 mg, 30 tab.
31,99Lt

VENORUTON 1000 mg

šnypščiosios tabletės (15 tab.)

VENORUTON FORTE
500 mg tabletės (30 tab.)
Nereceptiniai vaistai*

14–16 val.
Laimės valandos
Kasdien

• už kompensuojamuosius
vaistus mokėkite mažiau*;
• maisto papildus
įsigykite
15-40% pigiau.
*Perkant su kompensuojamuoju receptu.
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VENORUTON
2 % gelis (40 g)

Nereceptinis vaistas*

Veiklioji medžiaga – O-(β-hidroksietil)-rutozidas. Venoruton 2% gelis vartojamas kojų patinimui ir kitokiems su lėtiniu venų nepakankamumu susijusiems simptomams, pavyzdžiui,
kojų skausmui bei sunkumui mažinti. Jis gali būti vartojamas ir tuo atveju, kai reikia mažinti
skausmą ir patinimą po traumos, pvz., sausgyslių patempimo ir raumenų sumušimo. Tepti
du kartus per parą, švelniai įtrinant gelį į odą, kol tepama vieta pasidaro sausa. Jei būtina,
Venoruton gelį galima tepti po kompresu arba elastiniu
tvarsčiu. Besilaukiančios moterys gali vartoti nuo 4-o nėštumo mėnesio. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas
sudedamosioms vaisto medžiagoms.

Veiklioji medžiaga – 0-(β-hidroksietil)-rutozidas. Indikacijos: dėl lėtinio venų uždegimo
atsiradusios edemos ir kitokių simptomų (kojų nuovargio, sunkumo, pabrinkimo, skausmo, mėšlungio, parestezijos, „neramių kojų”) lengvinimas. Papildoma priemonė nešiojant
elastines spaudžiamąsias kojines, sergant lėtiniu venų uždegimu. Hemorojaus sukeltų
simptomų mažinimas. Diabetinė retinopatija ir edema dėl limfagyslių pažeidimo. Vartojimas: lėtinio venų nepakankamumo ir hemorojaus sukeltiems simptomams lengvinti:
Venoruton forte 500 mg tabletes reikia vartoti po 1 tab. du kartus per dieną; Venoruton
1000 mg šnypščiąsias tabletes reikia gerti po 1 tab. 1 kartą per dieną,
ištirpinus stiklinėje geriamojo vandens. Esant diabetinei retinopati600 TV/g odos emulsija (100 g)
jai – 1800-3000 mg, limfedemai – 3000 mg per parą. Besilaukiančios
Nereceptinis vaistas*
moterys gali vartoti nuo 4-o nėštumo mėnesio. Kontraindikacijos:
Veiklioji medžiaga – heparino natrio druska. Naudojama esant paviršiniam venų uždegimui,
padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
ūminiam patinimui po trauminio sumušimo. Naudojimas: pažeistą vietą tepti 2- 3 kartus per
Atsargumo priemonės nereikalingos.
parą iki 10 dienų. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas
sudedamosioms vaisto medžiagoms. Specialūs įspėjimai:
negalima tepti atvirų žaizdų ir (ar) šlapiuojančios egzemos.
NCH-VEN-LT-21-1106
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LINEX forte

-25%

LINEX® forte

LINEX Baby

10 paketėlių

21,30 15,98 Lt

-25%

25,95 19,46 Lt

16 kapsulių

LINEX® Baby
Maisto papildai

Žarnyno mikrofloros pusiausvyros
palaikymui

911

Kosmetika

Naujiena! CALIBRUM® BABYPLAN

2653
3838

CALIBRUM® BABYPLAN

LINEX forte yra probiotikas, kurio sudėtyje yra gyvybingų liofilizuotų bakterijų,
kurios padeda sukurti ir palaikyti žarnyno mikrofloros pusiausvyrą, sutrikusią dėl
virusinių ir bakterinių žarnų infekcijų, gydymo antibiotikais ar netinkamos mitybos
(pvz. kelionės metu). LINEX Baby miltelių geriamajai suspensijai sudėtyje yra gyvybingų liofilizuotų Bifidobacterium genties bakterijų, būtinų žarnyno mikrofloros
pusiausvyrai atstatyti ir palaikyti.
Dėl saugumo neduokite LINEX Baby savo kūdikiui, jeigu jis/ji:
• yra alergiškas (per daug jautrus) bet kuriai produkto sudedamajai daliai ar pieno baltymams;
• serga imuninės sistemos nepakankamumu (pvz., ŽIV infekcija);
• netoleruoja gliukozės, fruktozės ir
sacharozės.

-20%

VENORUTON EMULGEL

Naujiena!

30 tablečių

CALIBRUM® MAMI
60 tablečių

Maisto papildai

Planuojančioms pastoti, nėščiosioms

ir maitinančioms moterims
CALIBRUM® MAMI
CALIBRUM® BABYPLAN - multivitaminai su
mineralais moterims nėštumo planavimo ir pirmojo nėštumo trimestro laikotarpiu. Vartojimas:
kasdien gerti po 1 dengtą tabletę valgio metu,
užgeriant vandeniu.
CALIBRUM® MAMI - multivitaminai su mineralais moterims antruoju ir trečiuoju nėštumo
trimestrais ir žindymo laikotarpiu. Vartojimas:
kasdien gerti po 2 dengtas tabletes valgio metu,
užgeriant vandeniu. Paros normą galima dalinti į
dvi dozes, 1 dengtą tabletę vartoti pusryčių metu,
kitą – pietų metu.

-20%
Intensyvus odos drėkinimas ir regeneracija odos lastelių atsinaujinimas.

Produktų linija 911 pristato
naujus dermatologinius šampūnus nuo psoriazės, pleiskanų, plaukų slinkimo.

Pagrindinė veiklioji medžiaga –
SCA biologinis serumas, gautas
iš moliuskų.

Natūralūs geliai-balzamai 911, kurių sudėtyje yra net 40 % eterinių
aliejų, žolinių ekstraktų, vitaminų ir
kitų aktyviųjų komponentų.

* Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Dėl vaistų vartojimo ar galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo
būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Prekių kiekis ribotas. Jei pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija esančia vaistinėse, prašome vadovautis vaistinėse pateikiama informacija, o informaciją, esančią leidinyje,
vertinti kaip spaudos klaidą. Už prekės reklamos turinį atsako registracijos liudijimo turėtojas. Pasiūlymai galioja 2011 m. liepos 1–31 d. Daugiau informacijos: www.litfarmavaistine.lt

PRATURTINKITE SAVO ISTORIJOS ŽINIAS

Kokios lietuvių antipatijos lenkams priežastys?
Doc. Dr. Rūstis Kamuntavičius

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas
(www.ldki.lt)
Vytauto Didžiojo Universitetas (www.vdu.lt)

Iš mano darbo universitete patirties susidaro įspūdis, kad dažnai jaunimas jaučia
antipatiją lenkams. Pradedama nuo to, kad
lenkai kalba tik savo kalba ir nei angliškai,
nei kaip kitaip su jais nesusikalbėsi. Lenkai
yra agresyvūs - nori atsiimti Vilnių ir Vilniaus kraštą. Lenkai nekultūringi ir „purvini“
- daug keikiasi, geria, dirba juodus darbus
(emigrantų patirtys). Kiek rafinuotesnis studentas galėtų pridurti, jog praeityje lenkai
pasinaudojo lietuviais (Jogaila, Gediminaičių dinastija, Liublino unija), kad Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės žemes sulenkintų ir padarytų Lenkijos dalimi. Galų gale,
beveik kiekvienas pasakytų, kad negražesnės kalbos už lenkų jis nėra girdėjęs.
Mano galva, neigiami lenkų stereotipai yra
labai aiškios kilmės ir gali būti nesunkiai
paaiškinami.
Milžinišką įtaką kaimyninės tautos stereotipų suformavimui turi istorija. Net jei žmogus atkakliai ją ignoruoja (neskaito knygų,
nesimoko mokykloje), esminiai jos teiginiai
vis tiek pasiekia ir įsitvirtina per bendravimą su šeima ir bendraamžiais, spaudą bei
televiziją.
Lyginant su kitomis Europos tautomis, lietuviai savo istoriją pradėjo rašyti visai neseniai. Pirmasis tikrai profesionalus pasakojimas apie Lietuvos praeitį lietuvių kalba
buvo sukurtas tik tarpukaryje. Geriausiai jį
reprezentuoja Adolfo Šapokos redaguota
„Lietuvos istorija“, pasirodžiusi 1936 m. Šioje knygoje žymiausi tarpukario lietuvių istorikai, pabaigę mokslus garsiuose Vakarų
universitetuose, apibendrino savo tyrimų
rezultatus, pateikdami tą Lietuvos praeities
viziją, kurios esminiai teiginiai gyvuoja iki
mūsų dienų.
Beveik visą tarpukario laikotarpį Lietuva
buvo karo stovyje su Lenkija, nes nepripažino Vilniaus krašto okupacijos. Ar galėjo
to meto istorikai pozityviai rašyti savo knygose apie Lenkiją? Ar lenkai galėjo būti vadinami strateginiais partneriais ir broliais?
Aišku, kad ne. Remiantis tokia logika, buvo
stengiamasi parašyti Lietuvos istoriją taip,
kad lenkų joje būtų kaip galima mažiau. O
jei jau jų pasirodymas knygos puslapiuose
buvo neišvengiamas, dažniausiai jie būdavo vaizduojami neigiamai.
Buvo aiškinama, kad visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės problemos prasideda
nuo Jogailos (XIV-XV a. sandūra). Iki tol Lietuva sparčiai plėtėsi į baltarusių ir ukrainie-

čių žemes, kovėsi su kryžiuočiais. Su Jogailos išvykimu karaliauti į Lenkiją (1386 m.)
prasidėjo Lietuvos elito lenkėjimas, sustojo
politinė ekspansija į rytus. Apie Liublino
uniją (1569 m.), sukūrusią bendrą LenkijosLietuvos valstybę, kalbėta itin griežtai. Ji
vadinta „katastrofa“, padėjusia tašką Lietuvos valstybingumui. Po unijos polonizacija
dar paspartėjo, drastiškai mažėjo LDK teritorija. Galų gale, iš Lenkijos plintanti anarchija ir liberum veto (kai vienas žmogus galėjo sustabdyti viso Seimo darbą) galutinai
sužlugdė valstybę ir ji buvo pasidalinta tarp
rusų ir vokiečių. Tiesa, tarpukario tekstuose
dažniausiai buvo vengiama atviru tekstu
rašyti, kad lenkai yra niekšai, savanaudžiai
ir kenkėjai, tačiau kai istorija yra pateikiama būtent taip, norom nenorom prieinama
prie būtent tokios išvados.
Sovietų lakais (1940-1990 m.) šis neigiamas
lenkų vaizdinys esminių transformacijų nepatyrė. Juk sovietų valdžiai puikiai tiko lietuvių priešiškumas lenkams, nes taip buvo
daug paprasčiau lietuvius priartinti prie
„broliškos“ rusų tautos. Jei pavartytumėte sovietų laikais rašytas Lietuvos istorijas,
rastumėte, jog ten lenkai vadinami ponais
ir engėjais, o lietuviai - engiamąja darbo
liaudimi, kurią galutinai išlaisvino sovietų
valdžia.
Reziumuodamas galiu pasakyti, kad nuo
tarpukario ir per visus sovietinius laikus
buvo dėstoma lenkams priešiška Lietuvos
istorija. Su ja išaugo beveik trys lietuvių
kartos.
Štai jau dvidešimt metų nesame okupuoti
sovietų, be to, turime Vilnių. Kartu su Lenkija gyvename bendroje Europos Sąjungoje,
neturime teritorinių pretenzijų. Ar galime
į savo istoriją žvelgti be praeities nuostatų
šleifo?
Strategiškai žvelgiant, Jogailos laikais prasidėjusi Lenkijos ir Lietuvos partnerystė
buvo nukreipta prieš dvi didžiausias Lietuvos ir visos centrinės Europos regiono
grėsmes - vokiečius ir rusus (Maskvą), kurie
vienus po kitų pavergė latvius, estus, prūsus ir nesuskaičiuojamą daugybę kitų tautų. Bendromis dviejų tautų - lenkų ir lietuvių - jėgomis XV-XVI a. buvo susidorota su
vokiečiais, sunaikinti Kryžiuočių ir Livonijos
ordinai. Su Maskva sekėsi kiek sunkiau. Tačiau jungtinė valstybė net tris šimtus metų
(XVI-XVIII a.) atsilaikė nuo galingo spaudimo, o XVII a. pradžioje trumpam buvo užėmusi net pačią Rusijos sostinę Maskvą. Visų
šių kovų metu daugiau nei keturis šimtus
metų Lenkija galėjo pasikliauti tik vienu
partneriu - Lietuva, o Lietuva galėjo tikėtis
pagalbos tik iš Lenkijos.

XVIII a. pabaigoje trys galingiausios Vidurio rytų Europos valstybės Rusija, Austrija
ir Prūsija užpuolė joms gerokai savo kariuomenės dydžiui ir gyventojų skaičiumi
nusileidusią Lenkijos – Lietuvos valstybę
(Abiejų Tautų Respubliką). Būtų buvę keista, jeigu iš trijų pusių puolusios 20 kartų
didesnės pajėgos nebūtų pasiekusios savo
tikslo. Absurdiška, bet lietuviškame istorijos pasakojime neretai susidaro įspūdis,
kad svarbiausia šio pralaimėjimo priežastimi laikomas ne kaimynų agresyvumas, bet
demokratija, liberum veto ir kitos šalies vidaus blogybės, kurias į kraštą atnešė ne kas
kitas, o lenkai. Šiuo atveju unikali demokratinio valdymo tradicija, susikūrusi XVI-XVIII
a. LDK ir daugeliu savo nuostatų pralenkusi
Prancūziją, Vokietiją ar net Angliją, pačių
lietuvių knygose yra vadinama nelaime.
Aišku kodėl šį fenomeną menkino caro ir
sovietų Rusija, tačiau kodėl mes tai turime
daryti šiandien?
Kodėl mes turime gyventi nuostatomis,
kurios buvo naudingos Sovietų Rusijai? Kodėl mums turi būti svetimos LDK ir XIX a.
laikų idėjos, traktavusios lenkus kaip savo
strateginius partnerius? Lenkai niekuomet
nebuvo okupavę Lietuvos ir daugybę šimtų
metų laikė ją savo partneriu, dažnai net vieninteliu. Ši tradicija išliko net XX a. antrojoje pusėje, užtenka pavartyti garsiausių tos
epochos lenkų intelektualų tekstus (Jerzy
Giedroyc, Czesław Miłosz). Tiesa, kartais
lenkai pasielgdavo nedorai lietuvių atžvilgiu (Vilniaus krašto okupacija tarpukariu),
tačiau visuomet reikia atminti, kad kitos
didžiosios Europos tautos niekada į Lietuvą
nežvelgė kaip į partnerį, o vokiečiai ir rusai
visuomet ją laikė savo potencialiu grobiu,
kurį reikia užimti, aneksuoti ir asimiliuoti.
Kodėl lietuviai nemėgsta lenkų? Atsakymas
trumpas – todėl, kad gyvename remdamiesi tiesomis, sukurtomis prieš beveik šimtą
metų, esant specifinei (išimtinei) politinei
padėčiai. Deja, negatyvūs lenkų stereotipai tokie stiprūs, kad net iš esmės pasikeitus geopolitinei situacijai pastarųjų dvidešimties metų neužteko žmonių mąstymui
pakeisti. Dar ir šiandien važinėdami po
Europą, bendraudami ir skaitydami jauni
žmonės sąmoningai ar nesąmoningai ieško
faktų, galinčių patvirtinti neigiamus stereotipus apie lenkus.
Kviečiame pasidalinti savo mintimis apie šį straipsnį bei rašyti, kokios istorinės temos Jus domintų ateityje. Laiškų lauksime el. paštu: konkursas@litfarma.com arba adresu: „Litfarma
vaistinė“, Lazūnų g. 25A, Kaunas 50140.
3-ų įdomiausių laiškų autorius apdovanosime Vit A-Z
vitaminais Memor-Amino arba „Litfarmos vaistinės“
marškinėliais.
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Liepos mėnesio matavimai ir konsultacijos
Bendrojo
cholesterolio kiekio
nustatymas*

Vaistinė

Miestas

Adresas

Telefonas

Diena

Laikas

22

10.00-14.00

Akispūdžio
matavimas*

Diena

Laikas

Kaulų mineralinio
tankio nustatymas*

Diena

Laikas

MBT avalynės
pristatymas

Diena

Laikas

19

12.00-16.00

Augalinės pagalbos
virškinimui, širdžiai
ir kraujagyslėms
pristatymai

Diena

Laikas

ALYTUS

Jaunimo g. 22

8-315-21447

ALYTUS

Naujoji g. 50B

8-315-20575

GARLIAVA

Vytauto g. 55

8-37-557379

KAUNAS

A. Stulginskio g. 67

8-37-260969

20

15.30-17.30

KAUNAS

Juozapavičiaus pr. 43

8-37-479132

26

10.00-12.00

26

21

9.00-12.00

KAUNAS

Kovo 11-osios g. 20/ Chemijos g. 2

8-37-452855

26

13.00-15.00

KAUNAS

Lazūnų g. 25A

8-37-730069

10.00-14.00

20

9.30-11.30

KAUNAS

R. Kalantos g. 131

8-37-370581

21

12.30-14.30

KAUNAS

S. Daukanto g. 11

8-37-759048

27

13.00-15.00

KAUNAS

T. Masiulio g. 8

8-37-451578

21

15.30-17.30

KAUNAS

V. Lašo g. 1/ Eivenių g. 19

8-37-331816

20

12.30-14.30

KAUNAS

Veiverių g. 134

8-37-391136

21

9.30-11.30

27

10.00-12.00

KAUNAS

Vytauto pr. 83

8-37-323159

22

10.00-14.00

LAZDIJAI

M. Gustaičio g. 9

8-318-51223

21

11.00-14.30

PASVALYS

Geležinkeliečių g. 68

8-451-53975

PLUNGĖ

Telšių g. 1

8-448-52536

27
22

12.00-16.00

11.00-14.30

PRIENAI

Vytauto g. 18

8-319-60064

18

9.00-12.00

ROKIŠKIS

Juodupės g. 12

8-458-51452

21

11.00-14.30

ŠIAULIAI

V. Kudirkos g. 99D

8-414-39894

26

12.00-16.00

ŠILUTĖ

Lietuvininkų g. 39/ Taikos g. 1

8-441-76170

29

12.00-16.00

TAURAGĖ

Gedimino g. 28/ Donelaičio g. 68

8-446-56193

14

12.00-16.00

TELŠIAI

Respublikos g. 38

8-444-60121

13

12.00-16.00

UKMERGĖ

Kauno g. 18-1

8-340-51770

28

9.00-12.00

UTENA

Basanavičiaus g. 93C

8-389-55788

26

9.00-12.00

UTENA

Vaižganto g. 17

8-389-53240

VILNIUS

Antakalnio g. 55

8-5-2340233

VILNIUS

Antakalnio g. 84

8-5-2343074

VILNIUS

Buivydiškių g. 17

8-5-2129435

VILNIUS

Jasinskio g. 5-8

8-5-2497991

21

10.00-14.00

19

9.00-12.00

22

10.00-14.00

28

15.00-17.00

28

12.00-14.00

5

15.00-17.00

19

15.00-17.00

VILNIUS

Kalvarijų g. 172A

8-5-2375490

19

9.00-11.00

VILNIUS

L. Asanavičiūtės g. 20A

8-5-2460627

29

9.00-11.00

VILNIUS

Pylimo g. 58/ Bazilijonų g. 1

8-5-2123463

19

12.00-14.00

VILNIUS

Povilaičio g. 20

8-5-2490605

19

9.00-12.00

29

12.00-14.00

VILNIUS

Sirokomlės g. 7

8-5-2485860

28

9.00-11.00

VILNIUS

S. Stanevičiaus g. 44

8-5-2463213

5

9.00-11.00

VILNIUS

Šeškinės g. 22

8-5-2485860

5

12.00-14.00

VILNIUS

Žirmūnų g. 106

8-5-2771772

29

15.00-17.00

*būtina išankstinė registracija telefonu arba vaistinėje

Mūsų vaistines rasite:

ALYTUS: Jaunimo g. 22, tel. 8-315-21447; Naujoji g. 50B, tel. 8-315-20575; ALSĖDŽIAI: Telšių g. 10B, tel. 8-448-48186; BIRŽAI: Vytauto g. 21-3, tel. 8-450-31019; GARGŽDAI: J.Basanavičiaus g. 4,
tel. 8-46-471747; GARLIAVA: Vytauto g. 55, tel. 8-37-557379; JONAVA: Chemikų g. 1, tel. 8-349-64802, Chemikų g. 37, tel. 8-349-51900, J.Basanavičiaus g. 4, tel. 8-349-52900, Žeimių g. 19,
tel. 8-349-61200; KAUNAS: A.Purėno g. 20, tel. 8-37-764464; A.Stulginskio g. 67, tel. 8-37-260969; Juozapavičiaus pr. 43/ Norvegų g. 1, tel. 8-37-479132; Kovo 11-osios g. 20/ Chemijos g. 2,
tel. 8-37-452855; Lazūnų g. 25A, tel. 8-37-730069; Pamario g. 1, tel. 8-37-473451; R.Kalantos g. 131-12, tel. 8-37-370581; S.Daukanto g. 11, tel. 8-37-759048; T.Masiulio g. 8, tel. 8-37-451578;
Veiverių g. 134, tel. 8-37-391136; Vytauto pr. 83-5, tel. 8-37-323159; V.Lašo g. 1/ Eivenių g. 19, tel. 8-37-331816; KLAIPĖDA: Naujoji Uosto g. 12A/J. Zauerveino g. 9A, tel. 8-46-492292;
KRETINGA: Rotušės a. 7, tel. 8-445-76952; KUPIŠKIS: Gedimino g. 27, tel. 8-459-52651; LAZDIJAI: M.Gustaičio g. 9, tel. 8-318-51223; MAŽEIKIAI: Naftininkų g. 9B, tel. 8-443-29086;
PANEVĖŽYS: Laisvės a. 16, tel. 8-45-432602; Nemuno g. 75, tel. 8-45-442687; PASVALYS: Geležinkeliečių g. 68, tel. 8-451-53975; PLUNGĖ: J.Tumo-Vaižganto g. 114, tel. 8-448-72195, Telšių g. 1-1, tel. 8-448-72043; PRIENAI: Stadiono g. 2, tel. 8-319-51583, Vytauto g. 18/ Kęstučio g. 2, tel. 8-319-60064; RASEINIAI: Jaunimo g. 4, tel. 8-428-52035; ROKIŠKIS: Juodupės g. 12,
tel. 8-458-51452; ŠIAULIAI: Lyros g. 13A, tel. 8-41-420885; V. Kudirkos g. 99D, tel. 8-414-39894; ŠILALĖ: Dariaus ir Girėno g. 3, tel. 8-449-58379; ŠILUTĖ: Lietuvininkų g. 39/ Taikos g. 1,
tel. 8-441-76170; ŠIRVINTOS: I.Šeiniaus g. 10, tel. 8-382-54232; TAURAGĖ: Dariaus ir Girėno g. 20A, tel. 8-446-70424, Gedimino g. 28/ Donelaičio g. 68, tel. 8-446-56193; TELŠIAI: Birutės g. 10B,
tel. 8-444-54003, Kalno g. 27, tel. 8-444-75103, Respublikos g. 38, tel. 8-444-60121, Respublikos g. 4, tel. 8-444-52413; TYTUVĖNAI: Šiluvos g. 2, tel. 8-427-59277; UKMERGĖ: Kauno g. 18-1 ,
tel. 8-340-51770; UTENA: J. Basanavičiaus g. 93C, tel. 8-389-55788, Vaižganto g. 17, tel. 8-389-53240; VARĖNA: Ligoninės g. 27, tel. 8-310-31716, Vytauto g. 18, tel. 8-310-31402; VEIVERIAI: Kauno g. 44, tel. 8-319-68368; VILNIUS: A.J.Povilaičio g. 20, tel. 8-5-2490605, Antakalnio g. 55/ Klinikų g. 1, tel. 8-5-2340233, Antakalnio g. 84, tel. 8-5-2343074, Buivydiškių g. 17, tel. 8-5-2129435,
J.Jasinskio g. 5-8/ M.Rotundo g. 2-8, tel. 8-5-2497991, Kalvarijų g. 172A, tel. 8-5-2375490, L.Asanavičiūtės g. 20A, tel. 8-5-2460627, Pylimo g. 58/ Bazilijonų g. 1, tel. 8-5-2123463,
S.Stanevičiaus g. 44, tel. 8-5-2479864, Šeškinės g. 22, tel. 8-5-2463213, V.Sirokomlės g. 7-2, tel. 8-5-2485860, Žirmūnų g. 106, tel. 8-5-2771772.

Laukiame Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų adresu: LITFARMA vaistinė, Lazūnų g. 25A, Kaunas 50140, arba elektroniniu paštu: info@litfarma.lt

