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de PREMII pentru
iubitorii de activități
în aer liber
Detalii în farmacii.
Campania se desfășoară în
perioada 1.05 - 30.06.2021

Până
la

40%

Oferte ce te pun
în mișcare.

REDUCERE

-40%

PREȚ
SPECIAL

Ajută la reducerea stării
de oboseală și epuizare

Supradyn Energy
Coenzima Q10
x 30 capsule

Combate crampele
musculare și reduce
oboseala musculară

47.00 lei

Zdrovit
Anticârcel

28.20 lei
Contribuie la funcționarea
normală a articulațiilor

PREȚ

Susține sistemul imunitar și
sănătatea sistemului osos

-40%

SPECIAL

Supramax
articulații

Supradyn
Junior

59.90 lei
Sursă zilnică de multivitamine
esențiale

-20%

Cavit Junior
Cavit Adulți

Asigură o bună circulație
venoasă

2+1

Devaricid

Celadrin
+ Colafast

15.20 lei
-15%

preț pachet

-20%

preț pachet

52.00 lei
Contribuie la menținerea
sănătății articulațiilor și a
sistemului osos

ESI
No Dol

45.60 lei

24.00 lei

14.40 lei
Contribuie la protecția și
mobilitatea articulațiilor

1+1

preț începând de la

19.80 lei

preț începând de la

Contribuie la reducerea
oboselii și extenuării

34.85 lei
Pentru articulații sănătoase

-35%

Magnevie Stress Resist
Magnevie Express

36.00 lei

28.80 lei

Proenzi ArtroStop
cremă

49.00 lei

31.85 lei

* 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 mai – 30 iunie 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.

Sfatul
Nutriționistului
LIANA CONȚIU

Cum să ai energie prin alimentație?
Primăvara ar trebui să fie perioada
în care ne simțim energici și plini de
viața, doar că schimbările bruște
de temperatură, astenia sezonieră
și perioada de mare încărcătură
emoțională pe care o experimentăm
de peste un an ne face să ne simțim
obosiți și fără vlagă.
Cu toate astea nu trebuie să lăsăm
garda jos și putem încerca să ne
obținem energia din lucruri simple pe
care le avem la îndemână, singurul
lucru obligatoriu este voința. Pe lângă
sport, odihnă sau suplimentare,
alimentația este cea care ne ajută să
ne simțim mai bine și ne poate ridica și
păstra nivelul energiei.
Cantitatea și tipul alimentelor joacă un
rol important în starea pe care o ai zi
de zi, iar unele alimente conțin nutrienți
cheie ce îți mențin focusul și vitalitatea
pe toată durata zilei.
Hai să vedem ce te-ar putea ajuta:
Ouăle – sunt din punct de vedere
nutrițional unul dintre cele mai
complete, calitative alimente. Prin
conținutul de proteine ne dau energie
și ne păstrează sațietatea. Leucina,
un aminoacid esențial joacă un rol
important în metabolismul glicemic
și acest lucru este chiar demonstrat
în studii știintifice. În plus, ouăle sunt
bogate în vitaminele B, iar aceste
vitamine joacă un rol enzimatic
important în obținerea energiei.
Merele – unul dintre cele mai populare
fructe sunt o sursă excelentă
de carbohidrați și fibre. Datorită
conținutului bogat în zaharuri și fibre

naturale, merele pot oferi o eliberare
lentă și susținută de energie.
Au un conținut ridicat de antioxidanți.
Cercetările au arătat că antioxidanții
pot încetini digestia carbohidraților,
astfel încât eliberarea de energie
se face pe o perioadă mai lungă. Vă
recomand să consumați merele cu
coajă pentru a beneficia de beneficiile
fibrelor din aceasta.
Iaurtul – pe care îl recomand este cel
natur cu un adaos mediu de grăsime.
Evitați iaurturile cu 0% grăsime și
adaos de gemuri procesate. Îi puteți,
chiar voi, îmbunătăți gustul adăugând
fructe proaspete. Dar să revenim;
glucidele de iaurt sunt sub formă
de zaharuri (ex lactoza) și când sunt
descompuse de către organism ne
furnizează energie.
Bananele – sunt poate cea mai bună
și rapidă sursă de energie. Conțin
carbohidrați complecși, potasiu și
vitamina B6, toate acestea putând
contribui la creșterea nivelului de
energie.
Aceste alimente le putem consuma
după preferințe aproape zilnic,
asigurându-ne porția de vitalitate. Un
obicei esențial este hidratarea prin
consumul de apă. Apa este esențială
pentru viață fiind implicată în multe
funcții celulare, inclusiv producția de
energie. Puteți evita deshidratarea
consumând apă, chiar dacă nu vă
este sete. Încercați să beți apă în mod
regulat pe tot parcursul zilei.
Vă urez o primăvară plină de energie!

Mobilitate și energie
Supradyn Energy
Coenzima Q10

Calcidin

x 56 comprimate filmate

x 15 comprimate efervescente

Susține funcționarea
sistemului osos

Vitaminele și mineralele
esențiale pentru
menținerea nivelului
de energie
preț vechi

30% reducere

20% reducere

preț vechi

39.00

31.00

27.30
LEI/buc.

21.70
LEI/buc.

30% reducere

Dolorgiet

Alive!

Adjuvant în tratamentul
durerilor musculare,
durerilor articulare acute,
contuziilor

Meganutrient pentru un
nivel optim de energie și
imunitate

preț vechi

preț vechi

33.00

69.00

26.40
LEI/buc.

55.20
LEI/buc.

20% reducere

Fleximobil

x 60 capsule

Crește flexibilitatea
articulațiilor

preț vechi

120.00

25% reducere

90.00
LEI/buc.
Vitamax

x 15 capsule moi
Tratamentul oboselii,
slăbiciunii, epuizării

preț vechi

36.00

25% reducere
Artro Force
+ Vitamina D3

Esi Ginseng Plus
Pocket Drink

Susține sănătatea
articulațiilor și mobilitatea

Ginseng și Ginseng Siberian,
util în caz de oboseală fizică
și mentală

preț vechi

preț vechi

16 buc x 10 ml

x 60 comprimate filmate

25% reducere

27.00
LEI/buc.

78.00

35.00

58.50
LEI/buc.

29.75
LEI/cutie

15% reducere

Mobilitate și energie
Selezin ACE Complex

Litorsal

x 30 capsule

x 24 comprimate
efervescente

Pentru protecție
împotriva radicalilor liberi.
Pentru păr, piele și unghii.

30% reducere

Ajută la echilibrarea
balanței electrolitice,
hidratează organismul

preț vechi

preț vechi

44.42

31.00

31.09
LEI/buc.

25% reducere

Ostart Complex Ca +
O
Mg + Zn + Se + D3

23.25
LEI/buc.
Calcivid Citrat

x 30 comprimate filmate

x 20 comprimate filmate
Pentru suplimentarea
aportului de calciu

Combinaţie echilibrată de
minerale, oligoelemente și
vitamina D3

20% reducere

preț vechi

preț vechi

16.00

30.10

12.80
LEI/buc.

25% reducere

22.58
LEI/buc.

Minimarțieni Gummy
cu echinacea

Coenzima Q10
+ Carnitină

x 60 jeleuri

x 30 capsule
Conține o formulă puternică,
recomandată în mod special
persoanelor active fizic

Ai grijă de imunitatea
copilului tău! Zi de zi!

preț vechi

Mască pentru
copii cadou

55.94
LEI/buc.

55.00

20% reducere

44.00
LEI/buc.

preț începând de la

4.75
LEI/buc.

15% reducere

la produsele selectate

Veroval
Tensiometre

Medel
Tensiometre

preț începând de la

preț începând de la

199.75
LEI/buc.

25% reducere

147.80
LEI/buc.

Alte promoții de sezon
Maraton Forte

Vichy Dercos Aminexil
Clinical 5 pentru bărbați
x 21 fiole

Creșterea
performanțelor
sexuale

Tratament cu acțiune
multiplă împotriva căderii
părului pentru bărbați
preț vechi

249.00

preț începând de la

15% reducere

39.95
LEI/buc.

25% reducere

Slaboficat Slim

Laxacutin

Ajută la menținerea
sănătății ficatului, dar și a
greutății corporale

Contribuie la un tranzit
intestinal normal

x 30 capsule

x 14 comprimate

preț vechi

15% reducere

preț vechi

33.00

15.00

28.05
LEI/buc.

11.25
LEI/buc.

Optisomn

x 28 comprimate filmate

25% reducere

Prostenal Control/
Prostenal Night

x 30 tablete

Complex de ingrediente
naturale
care îmbunătățesc
n
calitatea somnului natural

Susține buna
funcționare
a prostatei

preț vechi

20% reducere

186.75
LEI/cutie

preț vechi

31.00

69.00

24.80
LEI/buc.

48.30
LEI/buc.

30% reducere

Sinulan Forte
Allergy spray

Vizik Ochi iritați și roșii
picături de ochi x 10 ml

x 15 ml

Hidratează, calmează
și îngrijește suprafața
corneei

Ameliorează simptomele
alergiilor

preț vechi

15% reducere

preț vechi

36.00

45.00

30.60
LEI/buc.

36.00
LEI/buc.

20% reducere

Nervocalmin Somn
ușor + valeriană

Memoplus

x 30 capsule

x 20 capsule moi

Pentru un plus de memorie,
plus de concentrare, plus
de performanță!

Reglează tulburările de
somn și contribuie la
relaxarea organismului
preț vechi

15% reducere

preț vechi

24.00

27.50

20.40
LEI/buc.

19.25
LEI/buc.

30% reducere

20%

REDU
CERE

Alergiile oculare sezoniere
În sezonul de primăvară se înregistrează
o creștere semnificativă a cantității de
polen și a alergenilor din aer, rezultând
simptome care creează disconfort
personelor cu un fond alergic.
ALERGIILE ȘI FACTORII DECLANȘATORI
Alergiile reprezintă un răspuns imunologic
anormal față de substanțe din mediu,
care sunt inofensive pentru majoritatea
oamenilor. Aceste substanțe se numesc
alergeni și sunt reprezentate de polenuri,
acarieni din praful de casă, mucegaiuri,
epitelii de animale, alimente, insecte,
medicamente, etc. Intrăm în contact cu
alergenii pe mai multe căi – prin aer,
alimentație, înțepare sau injectare, prin
contact cu pielea sau cu mucoasele de la
nivelul ochilor, nasului și bronhiilor.
ALERGIILE POT FI:
Sezoniere - simptomele apar primăvara,
vara sau toamna și se datorează
polenului sau sporilor de mucegai.
Alergiile care se manifestă primăvara
sunt cunoscute ca febra fânului sau rinite
alergice.
Perene - simptomele apar pe tot
parcursul anului și se datorează
acarienilor din casă, prafului, părului de
animale, etc.
Există o predispoziție genetică pentru
dezvoltarea reacțiilor alergice, dar
sunt frecvent întânite și situații în care
persoane fără istoric de alergii în familie,
devin alergice. Estimativ, la nivel global,
40% din populație este alergică. Putem
deveni alergici oricând pe parcursul vieții,
iar vizita la medicul specialist alergolog și
investigațiile de specialitate sunt indicate
la orice vârstă.
ALERGIILE OCULARE
Alergiile oculare sunt cunoscute și sub
denumirea de „conjunctivită alergică”. La
fel ca orice altă reacție alergică, acestea
sunt cauzate de o reacție agresivă a
sistemului imunitar, ochii producând o
substanță numită histamină pentru a
combate prezența alergenului. Ochii pot
fi iritați, roșii, pot lăcrima sau poate fi
prezentă senzația de mâncărime. Acest
ultim simptom poate avea complicații
ulterioare, prin simplul gest de scărpinare

care alterează structurile delicate ale ochilor.
Puteți fi alergic la:
Polenul din iarbă, flori și copaci - cea mai
frecventă alergie oculară; poartă denumirea
de conjunctivită alergică sezonieră. Un polen
foarte agresiv este cel de ambrozie, plantă
ce elimină cantități mari de polen în aer, mai
ales sub influența poluării și căldurii. Acest
polen are capacitatea de a induce forme
severe de conjunctivită, de rinită, dar și
manifestări de astm.
Praf, părul animalelor de companie și alți
alergeni din interior - pot produce alergii
oculare pe tot parcursul anului; poartă
denumirea de conjunctivită cronică.
Produse de machiaj, parfum sau alte
substanțe chimice - poartă denumirea de
conjunctivită de contact.
PREVENȚIE ȘI REMEDII ÎN CAZUL
ALERGIILOR OCULARE
Simptomele la nivelul ochilor sunt mai
greu de controlat. Foarte important este
să încercați să mențineți integră bariera
mucoasei ochilor. Să alegeți un produs
care susține procesul de regenerare al
conjunctivei iritate, care formează un filtru
protector împotriva alergenilor (fie că vorbim
de polen, de acarienii din praful de casă sau
de epiteliile de animale), care este adaptat
pentru utilizarea la nivelul ochilor pe termen
mediu sau lung și care are efect calmant
pentru a evita agresarea ochilor prin
scărpinare sau apăsare.
Sfaturi generale
Purtați ochelari de soare când ieșiți afară. Vor
împiedica polenul și alți alergeni din aer să
pătrundă în ochi.
Clătiți ochii cu apă salină fără conservanți sau
aplicați un prosop rece și umed.
Folosiți picături de ochi lubrifiante (lacrimi
artificiale) pentru a umezi ochii uscați și a
elimina alergenii.
Scoateți lentilele de contact.
Oricât de deranjantă este mâncărimea,
încercați să nu vă frecați la ochi.
Aspirați în mod regulat covoarele și preșurile
sau înlocuiți-le cu podele laminate sau parchet.
Când sunteți la volan, țineți geamurile închise și
echipați-vă sistemul de ventilație cu un filtru.

preț vechi

40.00

34.00
LEI/buc.

15% reducere

Frumusețe și îngrijire
Vichy Dercos
șampoane

Vichy Dercos Aminexil Clinical 5
pentru femei
x 21 fiole

Tratament cu acțiune
multiplă împotriva căderii
părului pentru femei
preț vechi

249.00

preț începând de la

25% reducere

la produsele selectate,
cu excepția produselor promo

44.25
LEI/buc.

186.75
LEI/buc.

25% reducere

La Roche-Posay Toleriane
Ultra cremă

La Roche-Posay
Anthelios

Pentru pielea sensibilă
sau iritată

Protecție solară pentru toate
tipurile de piele

x 40 ml

preț vechi

91.00

35% reducere

59.15
LEI/buc.

25% reducere

la produsele selectate,
cu excepția produselor promo

preț începând de la

48.00
LEI/buc.

Bioderma Sensibio
AR cremă

Bioderma Photoderm Max
Aquafluide SPF 50+

Reduce și previne
roșeața temporară sau
permanentă

Protecție solară foarte înaltă cu o
textură ultra-fluidă, lejeră ca apa,
cu efect dry touch

preț vechi

preț vechi

x 40 ml

30% reducere

x 40 ml

82.00

63.50

57.40
LEI/buc.

47.63
LEI/buc.

25% reducere

Transpiblock

Vizik Ochi uscați și obosiți

Împotriva
transpirației excesive

Hidratează, calmează
și îngrijește suprafața
corneei

(Gel de duș, deo spray
și deodorant roll-on)

picături de ochi x 10 ml

preț vechi

15% reducere

la produsele Transpiblock

preț începând de la

36.00

28.90
LEI/buc.

30.60
LEI/buc.

15% reducere

Intimohelp emulsie
hipoalergenica

Urinal Akut

Emulsie hipoalergenică
pentru igiena intimă

Susține sănătatea
tractului urinar cu doar
1 tabletă pe zi

x 10 tablete

x 400 ml

preț vechi

20% reducere

preț vechi

27.00

51.00

21.60
LEI/buc.

48.45
LEI/pachet

1+1 cadou

Mama și copilul
Avent
biberoane

Avent
căni

preț începând de la

25% reducere
la produsele selectate

36.00
LEI/buc.

preț începând de la

25% reducere
la produsele selectate

Baby Nova
biberoane

28.88
LEI/buc.
Huggies scutece
impermeabile
pentru copii
preț vechi

31.50

preț începând de la

15% reducere

la biberoanele Baby Nova

17.85
LEI/buc.

15% reducere
la produsele selectate

Prevomit Kids

26.78
LEI/buc.
Actival Junior
Gummy

x 6 acadele

x 50 comprimate
gumate

Pentru reducerea senzației de
disconfort (greață, amețeală), a
răului de mișcare sau de altitudine

Susține sistemul imunitar

preț vechi

preț vechi

25% reducere

20.00

44.00

15.00
LEI/buc.

33.00
LEI/buc.

25% reducere

Bebicina

Bioderma Photoderm
Kid SPF 50+
x 150 ml

Ser fiziologic și apă
de mare

Protecție solară foarte
înaltă sub formă de
spumă jucăușă
preț vechi

74.50

25% reducere

55.88
LEI/buc.

preț începând de la

30% reducere
la produsele Bebicina

Osmoforce kids
gel calmant

7.70
LEI/buc.
Arnikids
gel cu arnică

x 75 ml

x 20 ml

Pentru înțepături de
insecte, lovituri, contuzii,
dureri musculare
preț vechi

25% reducere

preț vechi

35.87

9.00

26.90
LEI/buc.

7.65
LEI/buc.

15% reducere

Despre Acnee şi îngrijirea
tenului cu imperfecţiuni
Despre Acnee …
Predispoziția către acnee afectează
aproape toată populația adolescenților
în perioada peri-pubertății, predominând
la tinerii de sex masculin (> 95%), conform
Lahfa, 2001 (Magazine bedc, vol. 9, nr. 3).
Deși sunt mai puțin afectate decât băieții,
fetele (cu o predispoziţie către acnee de
85%) sunt mai îngrijorate de prezenţa
petelor și punctelor negre și constituie
principalii consumatori de produse pentru
îngrijirea pielii cu probleme (revista
Cosmétique, iunie 2001).
Uneori, dezechilibrele cutanate persistă
şi la vârsta adultă (în proporţie de 1-5%)
și dau naștere la episoade acneiforme
asociate frecvent cu perioade de stres
sau de schimbare a stilului de viață (de
exemplu: dietă sau medicamente).

Cum îți afectează
alimentația tenul?
Alimentația joacă un rol extrem de
important în lupta cu acneea, de aceea
o dietă echilibrată este necesară pentru
combaterea acestei afecțiuni.
Consumul de alimente care conțin
carbohidrați complecși și cu un indice
glicemic scăzut va reduce simțitor riscul de
apariție a acneei. De aceea, ar fi indicat să
consumi cât mai des posibil următoarele
alimente: cereale integrale, leguminoase,
fructe și legume neprocesate. De
asemenea, este important de ştiut că
alimentele care au un conținut bogat de
zinc, vitamine liposolubile A şi E, vitamine
B şi antioxidanţi sunt benefice pentru
piele, deoarece prin aceste componente
nutriţionale pot contribui la reducerea
inflamației.
Progresele realizate în identificarea
fiziopatologiei acneei permit
cosmetologilor să intervină mai eficient
asupra acneei în stadiile incipiente și
asupra episoadelor de acnee declanșate
pe fond emoțional.
Astfel au fost dezvoltate produse
specializate pentru îngrijirea tenului cu
imperfecţiuni.

Acnemium
este o gamă completă* de produse
(supliment alimentar şi dermatocosmetice)
dedicată tenului cu imperfecțiuni: exces de
sebum, pori dilatați, puncte negre, puncte
albe.
Acneminum 30 comprimate
– pentru persoane cu piele acneică
Este un supliment alimentar ale cărui
ingrediente ajută la menținerea sănătății
pielii prin proprietățile lor antioxidante,
purificatoare și protectoare.
Compoziție: extract din Trei-fraţi-pătaţi,
extract de Păpădie, extract de Ceai
Verde, Zinc, vitaminele B3 şi B6.
Mod de administrare recomandat:
1 comprimat pe zi.
Acesta este un supliment alimentar. Citiți
cu atenție informațiile de pe ambalaj.
Gama de produse dermatocosmetice
Acneminum Specialist Anti-Imperfecțiuni
are la bază un complex de 3 componente
(acid oleanolic, acid NDGA și gel osmotic)
care au rolul de a reduce imperfecțiunile
de la nivelul pielii.
Combinația de acid oleanolic, acid
nordihydroguaiaretic (NDGA) și gel
osmotic: reglează funcționarea glandelor
sebacee, echilibrează procesul de
keratinizare și are efect anti-iritant.

ACNEMINUM SPECIALIST ANTI-IMPERFECȚIUNI
conţine produsele adecvate pentru un program complet de
îngrijire a tenului cu imperfecţiuni.
PASUL 1: CURĂŢARE

Apa micelară 200 ml curăță delicat pielea și matifiază,
fără să afecteze stratul hidrolipidic al pielii.
Mod de utilizare: umeziți o dischetă demachiantă și
curățați faţa, ochii, buzele.
NU necesită clătire. Se poate aplica de 1-2 ori pe zi.
Gel exfoliant pentru față 125 ml - îndepărtează
impuritățile, reduce punctele negre și cicatricile postacnee.
Mod de utilizare: aplicați zilnic o cantitate mică de gel pe
fața umezită, prin mișcări circulare, evitând zona ochilor;
apoi clătiți abundent.

PASUL 2: ÎNGRIJIRE ZILNICĂ

Crema matifiantă de zi 30 ml - hidratează, reglează excesul
de sebum, reduce stresul oxidativ.
Mod de utilizare: zilnic, pe fața curată, evitând zona ochilor.
Perfectă ca bază de machiaj.

Crema detoxifiantă de noapte 30 ml - elimină toxinele
din piele, calmează iritația, regenerează pielea.
Mod de utilizare: seara, pe tenul curățat în prealabil.

PASUL 3: ÎNGRIJIRE SPECIFICĂ

SER ANTI-ACNEE CU CORECTOR 10 ML - reduce
imperfecțiunile locale, calmează roșeața și iritația.
Mod de utilizare: se aplică local pe imperfecțiuni, evitând
zona ochilor și a gurii.
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Igienă orală și protecție
AftiBLOCK
spray oral

Lacalut Aktiv

Calmează durerea prin
crearea unei pelicule de
protecție

Remineralizează suprafața
dinților, îngrijește și
netezește dinții și previne
demineralizarea lor

x 20 ml

preț vechi

29.00

20% reducere

23.20
LEI/buc.

preț începând de la

20% reducere

Corega Confort
cremă

Corega
dublă putere

x 40 g

x 30 tablete

preț vechi

20% reducere

20% reducere

preț vechi

31.00

31.50

24.80
LEI/buc.

23.63
LEI/buc.

25% reducere

Sensodyne
Advanced Clean

Parodontax
Whitening

x 75 ml

pastă de dinți x 75 ml

preț vechi

preț vechi

23.50

22.00

18.80
LEI/buc.

17.60
LEI/buc.

20% reducere

Aquaint
apă sanitară

Paranix loțiune împotriva
țânțarilor, pentru copii

preț vechi

preț vechi

x 50 ml
100% naturală, antibacteriană,
ucide 99,9% din bacterii în
cîteva secunde

25% reducere

x 125 ml

23.00

40.00

17.25
LEI/buc.

34.00
LEI/buc.

15% reducere

Moscut soluție
anti țânțari

Autan Multi-Insect
loțiune

x 85 ml

x 100 ml

preț vechi

20% reducere

11.20
LEI/buc.

preț vechi

20.00

28.50

16.00
LEI/buc.

21.38
LEI/buc.

25% reducere

În curând, în farmaciile Richter: Luna Inimii Sănătoase.
Detalii și oferte speciale începând cu 1 iulie!

