La mulți ani,
2021!
2021 este un an cu multe așteptări,
un an în care ne dorim ca echipa
Farmacia Richter să crească, să se
dezvolte și să fie o sursă de inspirație
pentru cei din jur.
Un an în care vom continua să ne
gândim în primul rând la pacienții
noștri, la sănătatea lor și a celor
dragi lor și vom căuta să dezvoltăm
noi servicii care să le facă viața mai
bună.

Încă de la început, prioritatea
noastră absolută a fost sănătatea
pacienților noștri, iar în 2020 ne-am
concentrat toate eforturile în a veni
cu soluții și servicii pentru a trece cu
bine peste toate provocările acestui
an. Chiar dacă v-am zâmbit de sub
mască, am fost mereu alături de
dumneavoastră.
Mulțumim 2020 pentru toate lecțiile
pe care le-am învățat și suntem
pregătiți să înaintăm în anul 2021 cu
mai mult optimism!
Echipa Farmacia Richter

* Ofertele cuprinse în acest catalog comercial, cu excepția campaniei speciale Richter, sunt valabile pentru deținătorii cardului
de fidelitate Gedeon Richter Farmacia S.A., în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2021, în limita stocurilor disponibile. Cardul de
fidelitate Gedeon Richter Farmacia S.A. se emite gratuit la cererea tuturor clienților interesați, în baza completării formularului de
acord. Promoțiile din acest catalog nu se cumulează cu alte promoții aflate în derulare sau cu beneficiile cardului de fidelitate și nu se
aplică pachetelor promoționale. Unele promoții se pot prelungi la inițiativa Gedeon Richter Farmacia S.A.
Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA. Reducerile aplicate produselor sunt incluse în prețurile afișate. Informațiile despre articole
și prețuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar. Imaginile produselor/cadourilor sunt cu titlu de prezentare, iar fotografiile
produselor nu creează obligații contractuale.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea prospectului sau a informațiilor de pe
ambalaj.

Campania
Specială Richter
Mecanism promoție
În perioada 11 ianuarie – 28 februarie 2021,
0211,
02
la orice achiziție a unor produse selecționate,
ate
te,,
primești pe loc un talon răzuibil
cu premii instant.

Campania este valabilă în farmaciile Richter
în perioada 11 ianuarie – 28 februarie 2021,
în limita stocului disponibil.
Regulamentul campaniei și lista produselor
participante sunt disponibile în farmacii și pe
www.richter-farmacia.ro

Digestie
Silimarină Milk Thistle
1000 mg + Colină

Silimarină
Forte

susține
sănătatea
ficatului

1+1 cadou

x 30 comprimate
- protecție hepatică

1+1 cadou
L-arginine
Secom

34.20
LEI/pachet

Degasil
x32 capsule
reduce balonarea

susține funcțiile ficatului
și ale inimii

preț vechi

39.00

71.25

1+50%

reducere la al doilea produs

LEI/pachet

30% reducere

SennaLax

27.30
LEI/buc.

Dr. Rácz
picături suedeze

laxativ

tonic și energizant

15% reducere

25% reducere

la produsele selectate

la picăturile suedeze Dr. Rácz

Fortifikat Forte
+ Silimarină

Lacium
menține echilibrul
florei intestinale

dublă protecție
hepatică

1+1 cadou

25.65

LEI/pachet

20% reducere
la produsele Lacium

Laxacutin

Sanohepatic

x 14 comprimate filmate
- laxativ

menține funcția
normală a ficatului

preț vechi

15.00

25% reducere

11.25
LEI/buc.

25% reducere
la produsele Sanohepatic

Imunitate
Vitamina C
1000mg

Gripovit
susține imunitatea

cu aromă de fructe de pădure
x 30 comprimate masticabile
- susține imunitatea

preț special

18.05
LEI/buc.

20% reducere
la produsele Gripovit

Sintusin

Sinulan

ameliorarea
simptomelor
de răgușeală

sănătatea tractului
respirator superior

20% reducere

15% reducere

la produsele Sinulan

la produsele Sintusin

Béres Drops 30 ml
/ Béres Actival
Gummies

SystemWell Secom
susține imunitatea

susține sistemul imunitar

preț vechi

49.00

25% reducere

20% reducere

la produsele Béres selectate

Septosol cu albastru metilen

x 20 comprimate de supt
ameliorează simptomele de gât iritat

30% reducere

25% reducere
la produsele Fares Biosept

39.20
LEI/buc.

Carmol FLU
răceala și gripă
100 ml

preț vechi

preț vechi

15.50

16.95

10.85

LEI/buc.

15% reducere

14.41
LEI/buc.

Biosept

Plantusin

susține imunitatea

ajută la
ameliorarea tusei

25% reducere
la produsele Fares Plantusin

Vitamine și Minerale
Calcidin

Vedixin

menține nivelul
optim de calciu

ajută la îmbunătățirea vederii

20% reducere

15% reducere

la produsele Calcidin

la produsele Vedixin

CaMgZn
+ Vitamina C

Coenzima Q10 Dual
60 mg

complex de vitamine
și minerale

x 30 capsule
- sănătatea inimii
preț vechi

34.00

1+1 cadou

15% reducere

(produse identice)

28.90
LEI/buc.

Minimarțieni

Magnefort B6

complex de vitamine
și minerale
pentru copii

x 50 drajeuri
- magneziu pentru
energia de zi cu zi
preț vechi

25.00

30% reducere

20% reducere

la produsele selectate

1+1 cadou

20% reducere
la produsele Centrum

20.00
LEI/buc.

Equilibra

Möllers

x 30 comprimate
- reduce senzația de
oboseală și stres

ulei din ficat de cod

32.30

LEI/pachet

25% reducere
la produsele selectate

Centrum

Ascovit

gamă de vitamine
și minerale

vitamina C

15% reducere
la produsele Ascovit

Rolul Vitaminei C
în organism
Știai că organismul nostru nu produce
Vitamina C? De aceea, este nevoie să ne
luăm doza de Vitamina C din alimentație
și din suplimente.
Vitamina C, cunoscută și sub denumirea
de acid ascorbic, este unul din cei mai
eficienți nutrienți, esențială pentru
sistemul
nostru
imunitar,
pentru
structura noastră osoasă și mai ales
pentru o piele sănătoasă!
O dietă bazată pe consumul zilnic de
fructe și legume ne poate asigura o doză
sănătoasă de Vitamina C. Indiferent dacă
doza zilnică de Vitamina C este asigurată
în organism prin consumul de alimente
ce o conțin, sau prin administrarea de
suplimente, este esențial ca doza să
fie optimă pentru buna funcționare a
organismului.
De asemenea, aceasta joacă un rol
foarte important în:
• reducerea simptomelor de gripă
și răceală prin creșterea imunității
organismului;
• îmbunătățirea memoriei și a vederii;
• protecția împotriva bolilor
cardiovasculare și a diabetului;
• menținerea nivelului de energie în
organism;
• reducerea riscului apariției
cancerului;
• menținerea producției de colagen ce
ajută la regenerarea țesuturilor din tot
corpul;
• reducerea acțiunii radicalilor liberi
asupra organismului având un efect
antioxidant puternic.

Vitamina C, sub formă de comprimate
cu administare orală, este indicată atât
pentru copii, cât și pentru adulți, și este
considerată a fi sigură când este luată
în limitele recomandate de medic sau
farmacist.

Vitamina C
100mg
cu aromă de portocale
20 comprimate

preț promo

8.50
LEI/buc.

Vitamina C
100mg
cu aromă de căpșuni
20 comprimate

preț promo

8.50
LEI/buc.

Vitamina C Clasic
180mg
20 comprimate

preț promo

5.00
LEI/buc.

Vitamina C
1000mg
cu aromă de fructede pădure
30 comprimate
masticabile

preț promo

18.05
LEI/buc.

Crește rezistența
organismului
la stres!
Stresul, această boală a secolului,
ne afectează grav sănătatea iar
perioadele solicitante au devenit
parte din stilul nostru de viață și
nu le mai putem evita.
Reacțiile organismului la stres
variază în funcție de mulți
factori. Spre exemplu, femeile,
comparativ cu bărbații, sunt
mult mai predispuse la afecțiuni
provocate de stres deoarece,
pe lângă solicitarea zilnică,
organismul acestora resimte
și schimbările lunare, dar și
schimbările
accentuate
de
evenimente precum sarcina,
nașterea și alăptarea.
În perioadele de stres intens,
provocate fie de epuizarea fizică,
fie de cea psihică, organismul
devine mai vulnerabil și își
folosește energia doar pentru a
se menține pe linia de plutire, nu
pentru a se proteja de microbi.
Prin urmare, organismul devine
mult mai predispus la infecții și
inflamații și poate dezvolta reacții
alergice, acnee, eczeme și alte
schimbări ale pielii.

Mai mult, nivelul de magneziu
din corp este direct asociat cu
nivelul de stres. Magneziul este
al patrulea cel mai abundent
mineral din organism alături
de fier, calciu și fosfor și este
responsabil pentru mai mult
de 300 dintre reacțiile celulare
care au loc în corp – de la nivel
cerebral, muscular și al sistemului
circulator. Din păcate, organismul
uman nu poate replica singur
necesarul de magneziu și de
aceea, trebuie să îl luăm din
alimente sau din suplimente.

Recomandăm
să
întrebați
medicul sau farmacistul înainte
de a lua suplimente alimentare.

Situațiile stresante
îți distrag atenția?
Te ajută Magnevie Stress Resist®.

Magnevie Stress Resist®
Are la bază complexul STRESS-RESIST®, combinație inovatoare de extracte
naturale, vitamine și minerale, care susține rezistența organismului la stres
și nivelul de energie a organismului.
Magnevie Stress Resist® conține următoarele ingrediente active: extract de
Rhodiola rosea, magneziu marin japonez, vitamina B6 și vitamina B9.

preț vechi

35.00

Magnevie Stress Resist®.
Relaxat le duci pe toate.

26.25
LEI/buc.

Alte Oferte de Sezon
Dolorgiet

Bilomag

adjuvant în tratamentul
durerilor musculare

susține sistemul circulator

20% reducere

15% reducere

la produsele Dolorgiet

la produsele Bilomag

Maraton
Forte

GinkoPrim
MAX

creșterea
performanțelor
sexuale

sprijină circulația
periferică
preț vechi

46.00

15% reducere

30% reducere

la produsele Maraton Forte

Proenzi

15% reducere

LEI/buc.

Prostenal
Control /
Prostenal
Night

gamă pentru
articulații sănătoase

15% reducere

la produsele Proenzi Artrostop Rapid

32.20

susține
buna funcționare
a prostatei

la produsele selectate

DoppelHerz Activ A-Z
Retard Luteină /
DoppelHerz
Diabetiker

Carmol Reumato Gel
benefic în dureri articulare și musculare

preț vechi

vitamine și minerale

23.00
30 comprimate + 10 comprimate

15% reducere

cadou

15% reducere

19.55

LEI/buc.

Veroval

Medel

selecție de produse – prețuri
începând de la

tensiometre – prețuri
începând de la

199,75 LEI

147,8 LEI

la tensiometrele Hartmann Veroval

25% reducere
la tensiometrele Medel

Mama și Copilul
Philips
Avent

La Roche-Posay
Lipikar
calmează
și protejează pielea

25% reducere

25% reducere

la suzetele Avent

la produsele La Roche-Posay Lipikar

NAN 3 Optipro

Baby Nova

x800g
lapte praf pentru copii
cu vârsta între 1 și 2 ani
preț vechi

67.50

15% reducere

57.38
LEI/buc.

15% reducere
la biberoanele Baby Nova

Medel

Huggies

nebulizatoare

25% reducere

15% reducere

la produsele selectate

la scutecele Huggies

Nuby

Möllers

aspiratoare nazale
pentru copii

supliment cu omega 3
și vitamina D
pentru copii
preț vechi

69.00

15% reducere

25% reducere

la produsele selectate

preț special

51.75
LEI/buc.

Higeen Kids

Bebicina

gel dezinfectant pentru copii

ser fiziologic și apă de mare

14.00
LEI/buc.

15% reducere
la produsele Bebicina

Ziua mușchi tonifiați,
noaptea relaxați!
Stresul neuro-muscular ne poate
afecta fluxul normal la vieții. Toate
organele
și
zonele
corporale
cu
componentă
musculară
semnificativă pot fi efectate de
cârcei, scăderea tonusului normal şi
oboseală musculară.
Cum produce stresul aceasta?
Odată direct, prin suprasolicitarea
celulei musculare – care, lipsită de o
cantitate adecvată de Magneziu, nu
se mai poate relaxa eficient pentru
ca ulterior să revină la capacitatea
funcţională normală (contractilitate
normală, forță musculară normală).
și indirect, prin suprasolicitarea
sistemului nervos, care este cel ce
imprimă tonusul unui muşchi, adică
acea contracție parțială a mușchilor
care are ca scop menținerea posturii
și a echilibrului corporal.
Mai mult, o celulă musculară
traumatizată va pierde şi Potasiu,
astfel că în lipsa unui aport adecvat
de minerale, aceasta va intra
într-un cerc vicios, disfuncțional, al
cărui efect se resimte ca oboseală și
suferință musculară.
De aceea combinaţiile adecvate
de Magneziu și Potasiu pot
ajuta refacerea funcției normale
musculare, astfel încât ziua să avem
un tonus muscular bun iar noaptea
musculatura să se refacă prin
relaxare.

De asemenea există și elemente
adiționale la aportul de Magneziu
și Potasiu, care pot contribui
semnificativ la buna contractare
şi relaxare musculară, precum:
Vitamina B6 – importantă pentru
susținerea
tonusului
muscular
deoarece ajută la menținerea unui
metabolism
energetic
normal,
reducerea oboselii și extenuării şi
contribuie la funcționarea normală
a sistemului nervos; Zincul, care
susține
sinteza
și
refacerea
proteinelor musculare; L-carnitina,
un aminoacid care este utilizat ca
sursă de energie în cazul eforturilor
intense.

Comprimate cu magneziu
în combinații specializate
pentru bună funcționare
a musculaturii și a
sistemului nervos.

Uită de cârcei cu
NeoMagni Cramp!
• Datorită combinaţiei de potasiu și magneziu sprijină
funcționarea normală a sistemului muscular și a celui nervos
• Susține metabolismul energetic normal
• Contribuie la reducerea oboselii și extenuării
Pentru întreținerea bunei funcționări
musculare puteți opta pentru
comprimatele NeoMagni Cramp
iar pentru nevoi imediate alegeți
comprimatele efervescente, deoarece
forma efervescentă facilitează
absorbția mai bună și mai rapidă a
ingredientelor.

PACHET PROMO
Neo Magni Cramp
efervescente 50cpr
Neo Magni Cramp
efervescente forte 30 cpr
CADOU

+

PACHET PROMO
Neo Magni cramp 50cpr
Neo Magni cramp 30 cpr
CADOU

+

Forme de prezentare și Modul de administrare:
• Cutie cu 30 sau 50 comprimate
administrare: câte 1 comprimat de două ori pe zi,
în timpul sau după mese, cu apă.
• Tub cu 20 comprimate efervescente
administrare: câte 1 comprimat de două ori pe zi;
comprimatul trebuie dizolvat în 200 ml de apă rece.
Acestea sunt suplimente alimentare.
Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
Deţinător notificare și Distribuitor: AFLOFARM ROMANIA SRL
Str. Dr. Robert K. Koch nr 8, Sector 5, 050528, Bucureşti, România
www.aflofarm.ro; email: office@aflofarm.ro

Igienă Orală/Cosmetice
Lacalut

Vichy Liftactiv
ingrijirea tenului matur

20% reducere

25% reducere

la produsele Lacalut multi-efectt

la produsele Vichy Liftactiv

HiGeen Spray
100ml

Bio-Oil
îmbunătățirea
aspectului cicatricelor
și vergeturilor

diverse arome

preț special

18.00
LEI/buc.

15% reducere
la produsele Bio-Oil

Bioderma
Atoderm

Elmex Professional
Sensitive

pentru îngrijirea
pielii uscate și iritate

reducerea sensibilitatii dentare

15% reducere

20% reducere

la produsele
Elmex Professional Sensitive

la produsele selectate

Corega Confort

Parodontax
Complete
Protection White

cremă x 40 g

preț vechi

31.00

20% reducere

24.80

LEI/buc.

cadou

Apă de gură Parodontax Original

Sensodyne Repair & Protect
Whitening

1+50% reducere
la al doilea produs

41.33
LEI/pachet

25.18
LEI/pachet

Gerovital H3
Classic /
Farmec

10% reducere
la produsele selectate

-40%
Parapharm

Vitamina C
180 mg
cu pulpă de măceșe
Valabil în perioda 1 ianuarie - 28 februarie
arie 2021

Valabil în perioda 1 ianuarie - 28 februarie 2021

ofertă 2+1
Cumpără oricare 2 Bronhoklir și primești
gratuit un Sinulan, formula indicată pentru
sănătatea
sănă
ătatea tractul
tractului
lui respirator

*fumători

*tuse seacă

Valabil în perioda 1 ianuarie - 28 februarie 2021

*tuse productivă

*rinosinuzite
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