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Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією на лікарський засіб. РП:UA/14128/01/01.
Виробник. КРКА, д.д., Ново место/КРКА, d.d., Novo mesto. Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.  
Шмар’єшка цеста 6, 8501 Ново место, Словенія/Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.  ТОВ «КРКА Україна» вул. Старонаводницька, 13, секція В – Г, 
офіс 127, а/с 42, 01015 м. Київ, тел.:(044)354 26 68, факс: (044)354 26 67, e-mail: info.ua@krka.biz, www.krka.ua

Твій ніс – цінний інструмент!

Ксилометазолін  звільняє дихання

Без консервантів — безпечне лікування 
Д-пантенол — зволожує та пом'якшує слизову
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Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Умови відпуску: 
без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Знижка надається від ціни, що діє в аптеках на дату придбання товару. Дія знижок дисконтних карток 
та інших знижок не поширюється на акційний товар в період акції. Період дії знижки зазначений окремо на сторінці з представленим товаром. Повний 
перелік аптек, що беруть участь в акції дивіться на сайті apteka-ruan.com.ua. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки.Фото товарів можуть 
відрізнятися від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Подробиці акцій уточнюйте у фармацевта аптеки.

apteka-ruan.com.ua
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Точка роздрібного продажу несе відповідальність за дотримання умов надання знижки та належне інформування споживачів. Інформацію про співвідношення цін до попередніх цін реалізації 
можна дізнатися у провізорів/фармацевтів точки роздрібного продажу.
1. Мається на увазі застосування Терафлю Екстра зі смаком лимона для лікування симптомів грипу та застуди згідно з інструкцією для медичного застосування. Реклама лікарського засобу. Перед 
застосуванням ознайомтеся з інструкцією, що знаходиться в упаковці, та проконсультуйтеся з лікарем. Терафлю Екстра зі смаком лимона, порошок для орального розчину. Р.П. № UA/5797/01/01 від 
19.08.2016 р. Імпортер та уповноважена організація в Україні: ТОВ “ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.”, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В., тел. (044) 585-51-85, e-mail oax70065@gsk.com. 
Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. ©2019 група компаній GSK або їх ліцензіар. Інф. матеріал CHUKR/CHTHRFL/0008/19. Дата виробництва: 07.2019.
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Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Умови відпуску: 
без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Знижка надається від ціни, що діє в аптеках на дату придбання товару. Дія знижок дисконтних карток 
та інших знижок не поширюється на акційний товар в період акції. Період дії знижки зазначений окремо на сторінці з представленим товаром. Повний 
перелік аптек, що беруть участь в акції дивіться на сайті apteka-ruan.com.ua. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки.Фото товарів можуть 
відрізнятися від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Подробиці акцій уточнюйте у фармацевта аптеки.
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Мазь по 20 г або 40 г у тубі
РП: UA/11390/01/01 з 21.10.2015 по 21.10.2020
Виробник: Мові Хелс ГмбХ, Швейцарія

ТЕРАФЛЮ КОМБІГРИП ХОТ СІП®

ХЕЛПЕКС® ЕФЕКТ

МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА

Вікс АнтиГрип

АМІЦИТРОН®

Для симптоматичного 
лікування грипу та ГРВІ

Для симптоматичного 
лікування грипу та ГРВІ

Для лікування запальних 
захворювань дихальних 
шляхів

Для лікування симптомів 
ГРВІ та грипу 

Для симптоматичного 
лікування грипу та ГРВІ

Для симптоматичного 
лікування грипу та ГРВІ

Акція діє з 01.11.2020 до 30.11.2020

Акція діє з 01.12.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Порошок для орального розчину №10 зі смаком лимону
РП: UA/5529/01/01 з 19.07.2016 по 19.07.2021 
Виробник: ФАМАР ОРЛЕАН, Франція

Порошок для орального розчину №10 зі смаком лимону
РП: UA/5797/01/01 з 19.08.2016 по 19.08.2021
Виробник: Фамар Орлеан, Франція

Порошок зі смаком лимону в саше №10
РП: UA/11503/01/01 з 15.08.2016 по 15.08.2021
Порошок зі смаком малини в саше №10
РП: UA/11504/01/01 з 15.08.2016 по 15.08.2021
Виробник: Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія

Таблетки № 20
РП: UA/17139/01/01 з 18.12.2018 по 18.12.2023
Виробник: ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна

АМІЦИТРОН® ФОРТЕ. Порошок для орального розчину по 23 г у 
саше №10. РП: UA/13912/01/01 №2205 від 31.10.2019 необмежений 
з 30.08.2019.
АМІЦИТРОН® ФОРТЕ БЕЗ ЦУКРУ. Порошок для орального розчину по 
23 г у саше №10. РП: UA/14117/01/01 
 №2280 від 07.10.2020  необмежений з 02.10.2019.
Виробник: ТОВ «ІНТЕРХІМ», Україна

ЗНИЖКА

-10%*
ЗНИЖКА

-25%*

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

Акція діє з 01.11.2020 до 30.11.2020

Акція діє з 01.12.2020 до 31.12.2020

Вікс АнтиГрип Комплекс. Порошок для орального розчину по 5 або 
10 саше у коробці. UA/11414/01/01  Наказ МОЗ №236 від 04.02.2020 з 
16.03.2016 по 16.03.2021. Виробник: Рафтон Лабораторіз Лімітед

Вікс АнтиГрип Макс. Порошок для орального розчину зі смаком ли-
мона по 5 або 10 саше у коробці. UA/10925/01/01  Наказ МОЗ №778 від 
06.04.2020  з 04.09.2015 по 04.09.2020. Виробник: Рафтон Лабораторіз 
Лімітед
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Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Умови відпуску: 
без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Знижка надається від ціни, що діє в аптеках на дату придбання товару. Дія знижок дисконтних карток 
та інших знижок не поширюється на акційний товар в період акції. Період дії знижки зазначений окремо на сторінці з представленим товаром. Повний 
перелік аптек, що беруть участь в акції дивіться на сайті apteka-ruan.com.ua. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки.Фото товарів можуть 
відрізнятися від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Подробиці акцій уточнюйте у фармацевта аптеки.
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*Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Декатилен. Реклама лікарського засобу РП №UA/6633/01/01. 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
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СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛБРОНХАЛИК

ГЕРБАЛОР

СЕПТАНАЗАЛ®

ЮДЖІКА

НАЗИВІН®

Для полегшення болю в 
горлі

Для належного 
функціонування 
слизових оболонок 
верхніх дихальних 
шляхів

для підтримки 
імунітету при 
захворюваннях верхніх 
дихальних шляхів

Протинабрякові та інші 
ринологічні препарати 
для місцевого 
застосування.

Для усунення болю в горлі

Засіб для усунення 
закладеності носа

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 30.11.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020 Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 30.11.2020

Льодяники масою 2,85 г; №20
Не є лікарским засобом 
Виробник: ПАТ «Фармак», Україна

Спрей назальний, розчин, 1 мг/50 мг/мл
РП: UA/14128/01/01 №2280 від 07.10.2020 
необмежений з 11.12.2019
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словенія

Льодяники №15
Добавка дієтична. Не є лікарським засобом. Висновок 
ДСЕЕ №3/8-А-3110/1-17-64915Е від 28.09.17
Виробник: Rubia Industries Ltd, Samutprakarn, Thailand 

Таблетки для смоктання №8 або №16
Добавка дієтична. Висновок ДСЕЕ: № 05.03.02-03/45958 
від 08.10.2015
Виробник: Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., 
Польща

Краплі назальні 0,05 % по 10 мл у флаконі. 
UA/7928/01/03  Наказ МОЗ №945 від 23.04.2020. Термін 
дії реєстраційного посвідчення: необмежений з 
25.10.2017. Мерк КГаА, Німеччина Софарімекс - Індустріа 
Кіміка е Фармацеутіка, С.А., Португалія Фамар Недер-
ланд Б.В., Нідерланди

ЗНИЖКА

-10%*
ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

*Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Декатилен. Реклама лікарського засобу РП №UA/6633/01/01. 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

Акція діє з 01.11.2020 до 30.11.2020

Акція діє з 01.12.2020 до 31.12.2020

Спрей для ротової порожнини по 30 мл. 
РП: UA/15458/01/01 з 21.09.2016 по 21.09.2021
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словенія

Льодяники 3 мг/1 мг №16 (8х2). РП: UA/15458/02/01 з 21.09.2016 по 
21.09.2021. ЛИМОН ТА БУЗИНА льодяники 3 мг/1 мг №16 (8х2). РП: 
UA/16726/01/01 з 16.05.2018 по 16.05.2023. ЛИМОН ТА МЕД льодяники 
3 мг/1 мг №16 (8х2). РП: UA/16752/01/01 з 04.06.2018 по 04.06.2023. Ви-
робник: КРКА, д.д., Ново место, Словенія
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ЛАКТОВІТ ФОРТЕ

КАРДІТАБ® ІС ФІТО

СМАРТ ОМЕГА  ДЛЯ ДІТЕЙ

Антидіарейний 
мікробний препарат

Снодійний та 
седативний препарати

Вітаміни для дітей 

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Капсули №28
РП: UA/0160/01/01 необмежений з 26.11.2018
Виробник: Мепро Фармасьютикалс Пріват Лімітед, Індія

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10 
РП: UA/15572/01/01 з 24.11.2016 по 24.11.2021
Виробник: Товариство з додатковою відповідальністю 
«ІНТЕРХІМ», Україна

Капсули №30
Не є лікарським засобом.
Виробник: SCHONEN (VAT), Швейцарія

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-15%*
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ОТИПАКС®

Віаль® 

АЛЬГОПИКС

Симптоматичне 
лікування болю 

Засіб офтальмологічний 
протинабряковий та 
антиалергічній 

Шампунь проти лупи

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Акція діє з 01.11.2020 до 31.12.2020

Краплі вушні по 16 г у флаконі разом з пластиковою кра-
пельницею
РП:UA/5205/01/01 з 24.11.2016 по 24.11.2021
Виробник: БІОКОДЕКС, Франція

Краплі очні, по 10 мл у флаконі. РП: UA/4228/01/01  №1128 від 
13.05.2020 необмежений з 13.05.2020.
Лайт краплі очні, по 10 мл у флаконі. РП: UA/10447/01/01 №2004 від 
02.10.2019 необмежений з 02.10.2019
Сльоза краплі очні, по 10 мл у флаконі
Не є лікарським засобом. Виробник: ПАТ «Фармак», Україна

Шампунь флакон 200 мл
№ 602-123-20-3/19060 від 27.04.2018 до 27.04.2023 

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*

ЗНИЖКА

-10%*
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Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Умови відпуску: 
без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Знижка надається від ціни, що діє в аптеках на дату придбання товару. Дія знижок дисконтних карток 
та інших знижок не поширюється на акційний товар в період акції. Період дії знижки зазначений окремо на сторінці з представленим товаром. Повний 
перелік аптек, що беруть участь в акції дивіться на сайті apteka-ruan.com.ua. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки.Фото товарів можуть 
відрізнятися від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Подробиці акцій уточнюйте у фармацевта аптеки.
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ЗОТЕК® -  400 ГОФЕН 400 СОЛПАДЕЇН® АКТИВ
Нестероїдний 
протизапальний та 
протиревматичний засіб

Знеболюючий засіб Знеболюючий засіб

Акція діє 
з 01.11.2020 
до 31.12.2020

Таблетки по 400 мг №10
РП: UA/11501/01/03 з 01.02.2016 по 01.02.2021
Виробник: Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія

Акція діє 
з 01.11.2020 
до 31.12.2020

Капсули №60 (10х6)
РП: UA/13624/01/02 необмежений з 05.07.2019
Виробник: Мега Лайфсайенсіз Паблік 
Компані Лімітед, Таїланд

Акція діє 
з 01.11.2020 
до 31.12.2020

Таблетки шипучі № 12 (2х6) у стрипах
РП: UA/12392/01/01 з 04.07.2016 по 04.07.2021
«Виробник: ГлаксоСмітКлайн Дангарван Лімітед, 
Ірландія Фамар А.В.Е. Антоса плант, Греція»

ЗНИЖКА

-10%*
ЗНИЖКА

-10%*
ЗНИЖКА

-10%*
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Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Умови відпуску: 
без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Знижка надається від ціни, що діє в аптеках на дату придбання товару. Дія знижок дисконтних карток 
та інших знижок не поширюється на акційний товар в період акції. Період дії знижки зазначений окремо на сторінці з представленим товаром. Повний 
перелік аптек, що беруть участь в акції дивіться на сайті apteka-ruan.com.ua. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки.Фото товарів можуть 
відрізнятися від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Подробиці акцій уточнюйте у фармацевта аптеки.
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ФЛАМІДЕЗ ГЕЛЬ ВОЛЬТАРЕН ФОРТЕ ФЛЕБОТОН
Місцевий знеболюючий 
засіб

Знеболюючий засіб 
місцевої дії

Венотонізуючий засіб

Акція діє 
з 01.11.2020 
до 31.12.2020

Гель по 40 г
РП: UA/12794/01/01 необмежений з 07.02.2018
Виробник: Енк`юб Етікалз Прайвіт Лімітед, Індія

Акція діє 
з 01.11.2020 
до 30.11.2020

Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % по 
50 г у тубі. Емульгель для зовнішнього застосування 
2,32 % по 100 г у тубі. РП: UA/1811/01/02 необмеже-
ний з 22.02.2019. Виробник: Новартіс Консьюмер 
Хелс СА, Швейцарія

Акція діє 
з 01.11.2020 
до 31.12.2020

Капсули тверді по 300 мг по 10 капсул у блістері, 
по 5 блістерів у картонній пачці. РП:UA/0747/02/01 
необмежений з 11.05.2018. Гель 2 % по 40 г у тубі. 
РП:UA/0747/01/01 необмежений з 27.07.2018. 
Виробник: АТ «Софарма», Болгарія

ЗНИЖКА

-15%*
ЗНИЖКА

-10%*
ЗНИЖКА

-10%*
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Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Умови відпуску: 
без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Знижка надається від ціни, що діє в аптеках на дату придбання товару. Дія знижок дисконтних карток 
та інших знижок не поширюється на акційний товар в період акції. Період дії знижки зазначений окремо на сторінці з представленим товаром. Повний 
перелік аптек, що беруть участь в акції дивіться на сайті apteka-ruan.com.ua. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки.Фото товарів можуть 
відрізнятися від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Подробиці акцій уточнюйте у фармацевта аптеки.
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ТМ ВКУСНЫЕ СЕКРЕТЫ, 
PHARMA BIO LABORATORY, 
FAMILY DOCTOR, 
OBLEPIKHA, VIVA OLIVA

Засоби по догляду за 
волоссям 

Акція діє з 01.11.20 
до 31.12.20

ЗНИЖКА

-25%*

Підгузки дитячіДоросла серія: підгузки, 
пелюшки, підгузки-труси 
ТМ iD

Акція діє з 01.11.2020 до 30.11.2020 Акція діє з 27.11.2020 до 01.12.2020
Пелюшки гігієнічні ID Protect Plus 60x90 №30, Пелюшки гігієнічні ID 
Protect Plus 60x60 №30 , Підгузки ID SLIP Plus для дорослих р.M 30 шт, 
Підгузки ID SLIP Plus для дорослих р.L  30 шт, Підгузки-труси для для до-
рослих iD Plus M 10 шт, Підгузки-труси для для дорослих iD Plus L10 шт

Підгузки дитячі  Helen Harper Soft&Dry Midi 3 (4-9 kg) 54 шт.
Підгузки дитячі Helen Harper Soft&Dry Maxi 4 (7-18 kg) 46 шт.
Підгузки дитячі Helen Harper Soft&Dry Junior 5 (11-25 kg) 39 шт. 
Виробник: Ontex BVBA Бельгія

ЗНИЖКА

-20%*
ЗНИЖКА

-15%*



15Завжди поруч!

Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування та проконсультуйтесь з лікарем. Умови відпуску: 
без рецепта. Зберігати у недоступному для дітей місці. Знижка надається від ціни, що діє в аптеках на дату придбання товару. Дія знижок дисконтних карток 
та інших знижок не поширюється на акційний товар в період акції. Період дії знижки зазначений окремо на сторінці з представленим товаром. Повний 
перелік аптек, що беруть участь в акції дивіться на сайті apteka-ruan.com.ua. Компанія не несе відповідальності за друковані помилки.Фото товарів можуть 
відрізнятися від товарів у продажу. Кількість акційного товару обмежена. Подробиці акцій уточнюйте у фармацевта аптеки.
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ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВО 
ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ НА ЛІКАРСЬКИЙ 

ЗАСІБ ТА ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ

Порошок зі смаком лимону в саше №10. РП: UA/11503/01/01 з 15.08.2016 по 15.08.2021. Порошок зі смаком малини в саше №10. РП: UA/11504/01/01 з 15.08.2016 по 15.08.2021
Виробник: Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія


