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Šķiet, Ziemassvētkiem piemīt mazs mūžības pieskāriens... Laikam tāpēc šajā 
laika sprīdī gribas iespēt tik daudz!

Tuvojas jauns gads un – šoreiz arī jaunas desmitgades sākums. Dzīvē gadās 
zīmīgi skaitļi. Varbūt eņģeļi ar mums runā caur tiem?... Vai 2020. gads ar savu 
neparasto skaitļu virteni tāds kļūs, tas atkarīgs no mums katra paša. 

Jebkurā gadījumā – laikam piemīt ritms, un mums tajā jācenšas iekļauties. Kā? 
Galvenais ir harmonija – ar sevi un citiem. Trīs vaļi, uz ko tā balstās, – sirdsmiers, 
laba veselība un pašu izlolotie mērķi.

Mūsu klienti zina, ka Latvijas aptiekas farmācijas iestādes – lielākas un 
mazākas aptiekas visur Latvijā – ir tās vietas, kurp doties ne tikai pēc ikdienišķi 
vajadzīgā, bet arī pēc prieka. Šoreiz esam jums sarūpējusi neparastu izdevumu – 
Skaistums un Rotas. Tajā atradīsiet to, kas patiešām iepriecinās un noderēs 
sirdspriekam un veselībai: informācija par labu kosmētiku, vitamīniem, uztura 
bagātinātājiem, spa procedūrām utt. Īpaša dāvana – par katru kosmētikas 
pirkumu virs 15 eiro, ko iegādāsieties kādā no mūsu aptiekām, dāvanā saņemsiet 
Akcentum LadyVit: sabalansētu vitamīnu un minerālvielu kompleksu enerģijas un 
imūnsistēmas stiprināšanai. 

Un vēl arī pārsteigums – Latvijas rotu meistaru darinājumi. Jā, jā, tieši mūsu 
aptieku klientiem! 

Mēs priecāsimies, ja šīs rotas kļūs par jūsu talismaniem. Uzlādējiet tās ar savām 
labajām domām, spēku, pateicību, gudrību, skaistumu un prieku, un lai tās 
vienmēr ir kopā ar jums!

Jūsu Latvijas Aptieka

2              katalogs SKAISTUMS un ROTAS   06/12/2019 - 31/01/2020



SKAISTUMA UN ROTU KATALOGS
no 6. decembra katrā Latvijas aptiekā !

LADYVIT
Sabalansēta vitamīnu un minerālvielu kombinācija ar gurķenes un naktssveces sēklu eļļām 
sievietes veselībai.

Enerģijai un imūnsistēmai
• Sastāvā esošais  niacīns, biotīns, vitamīni B1 (tiamīns), B6 un B12 palīdz uzturēt 
normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, veicina normālu nervu sistēmas darbību un normālas 
psiholoģiskās funkcijas.
• Folāti (folijskābe) veicina normālu imūnsistēmas darbību, palīdz mazināt nogurumu un 
nespēku, palīdz nodrošināt normālu homocisteīna vielmaiņu.
• Varš, mangāns, selēns, cinks, riboflavīns un E vitamīns veicina šūnu aizsardzību pret 
oksidatīvo stresu.

Ādai, matiem un nagiem
• Sastāvā esošais biotīns palīdz uzturēt matu un ādas veselību.
• Selēns palīdz uzturēt matu un nagu veselību, veicina normālu vairogdziedzera darbību.
• Sastāvā esošais varš veicina normālu ādas un matu pigmentāciju.
• Cinks veicina normālu auglību un reprodukciju, palīdz uzturēt kaulu, matu, nagu, 
ādas veselību, redzi.

Uztura bagātinātājs. 30 kapsulas.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

ĪPAŠA GADU MIJAS AKCIJA!

Katram kosmētikas pirkumam
virs 15 EUR

DĀVANA – Akcentum LadyVit N15
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Ledene ir oriģināli stikla izstrādājumi, mākslinieces Martas Ģibietes radīts 
zīmols, individuāls dizains un roku darbs. Ledene piedāvā daudzveidīgu 
stikla dizaina izstrādājumu un pakalpojumu klāstu, tostarp kausēta 
stikla rotas svētkiem un ikdienai – auskarus, krelles, gredzenus, kulonus, 
piespraudes, klipšus, aproces. Kā krāsainas konfektes, ledenes, 
bonbongas - koši un rotaļīgi ir Ledenes kausētie stikli. Īsti prieka vitamīni. 
Ledenes moto – stikls un krāsas!
Zīmols Ledene ir piedāvājums cilvēkiem, kas novērtē oriģinālas un 
kvalitatīvas dāvanas. Iegādājoties Ledenes brīnišķīgos stiklus, jūs ne tikai 
veicināt zīmola Ledene attīstību, bet arī atbalstāt mākslinieces Martas 
Ģibietes nekomerciālos projektus. Viss radīšanas process notiek darbnīcā 
Miera ielā, Rīgā. Ja meklējat individuālu pieeju, novērtējat oriģinālu 
risinājumu stiklā un lielisku rezultātu - vienmēr laipni gaidīti! 

Uztura bagātinātājs.  Kapsulas N60

D’oro Vitale OMEGA-3 Forte 1000 mg + E vitamīns
EPS 350 mg DHS 250 mg. 
Produkts satur attīrītu zivju eļļu un koncentrētas omega-3 taukskābes, kas papildina ikdienas uzturu. 
Dabīgi triglicerīdi. Omega-3 Forte zivju eļļa, 1000 mg, ar attīrītu zivju eļļu un koncentrētu omega-3 
taukskābju saturu, papildina ikdienas uzturu ar omega-3 grupas taukskābēm – eikozapentaēnskābi un 
dokozaheksaēnskābi, kā arī E vitamīnu, kurš veicina aizsardzību pret oksidatīvo stresu. 

EPA (eikozapentaēnskābe) un DHA (dokozaheksaēnskābe): 
- sekmē normālu sirdsdarbību*; 

DHA (dokozaheksaēnskābe):
- palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību**; 
- palīdz uzturēt normālu redzi**.
* Labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 250 mg EPA un DHA.
** Labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 250 mg DHA.

Lietošana: pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma un pieaugušajiem – 1 kapsula dienā ēšanas laikā.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU 
UN SABALANSĒTU UZTURU.

-20%
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Zīmols DARPHIN – augu spēks skaistumam. Ādas kopšana ar tīrām 
augu esencēm un izkopta kinezio masāža sniedz vislabāko jūsu skaistumam. 
Iedvesmojoties no franču aristokrātu noslēpuma izmantot ēteriskās eļļas skaistuma 
vairošanai, meistars Pjērs Darfēns (Pierre Darphin) –  botānikas speciālists, izcilu 
kosmētisko produktu sastāvu radītājs un kinezioterapeits – mērķtiecīgi veidoja 
īpaši koncentrētus augu izcelsmes ādas kopšanas produktus. Bet tas vēl nebija 
viss – Darfēna kinezio masāžas paņēmieni līdztekus viņa radītajiem iedarbīgajiem 
produktu sastāviem uzlaboja rezultātu, padarot ādu veselīgāku un redzami atjaunotu 
līdztekus iedarbīgajiem produktiem arī Darfēna izstrādātie kinezio masāžas paņēmieni 
ievērojami uzlaboja ādu, piešķīra tai veselīgu mirdzumu. 
Mūsdienās tīras augu esences un pārveidojošā kinezio masāža 
ir īstens spēks skaistumam skaistumkopšanā! 

ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS! IZDEVĪGI!
PRET PIRMAJĀM NOVECOŠANAS PAZĪMĒM - DARPHIN IDEAL 
RESOURCE komplekts: atsvaidzina ādu, veicina šūnu atjaunošanos, 
un āda atgūst nevainojamu izskatu. 
IDEAL RESOURCE: ādas struktūru atjaunojošs mirdzuma krēms, 50 ml
IDEAL RESOURCE: viegls nakts krēms ādas atjaunošanai, 50 ml
JAUNUMS – IDEAL RESOURCE: mirdzumu atjaunojošs acu krēms, 5 ml 

DARPHIN HYDRASKIN komplekts ādas mitrināšanai – 
atsvaidzina ādu, novērš sausuma sajūtu, uzlabo izskatu.
HYDRASKIN Light: mitrinošs krēms-gels, 50 ml*
HYDRASKIN: intensīvi mitrinošs serums, 30 ml
HYDRASKIN: atsvaidzinošs gels-krēms acīm, 15 ml

* Piedāvājumā arī komplekts HYDRASKIN Rich – mitrinošs krēms 
sausai ādai, 50 ml
Piedāvājums ir ierobežotā daudzumā. 
Pieejams tikai aptiekā Rīgā, Tērbatas ielā 28.

Ledenes izstrādājumus var iegādāties klātienē pie Ledenes
un koncepta veikalos Latvijā. Informācija www.ledene.lv

Ledene, oriģināli stikla izstrādājumi
Miera iela 39, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +371 29883632
E-pasts: marta.gibiete@gmail.com
Darba laiks: par ierašanos lūdzam vienoties iepriekš
Facebook: ledene.lv
Instagram: ledene.lv
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SAGLABĀ DABĪGU SKAISTUMU AR FILLERINA! 
JAUNUMS NO ŠVEICES! 

PIRMĀ PATENTĒTĀ DERMOKOSMĒTISKĀ PILDVIELA JEB FILLERIS LIETOŠANAI MĀJĀS 

Inovācija – dermokosmētiskās pildvielas jeb fillera sastāvā ir sešas dažādas hialuronskābes molekulas (HA). 

FILLERINA IR UNIKĀLA KOSMĒTIKAS ALTERNATĪVA VAI PAPILDINĀJUMS HA MIKROINJEKCIJĀM 

Ieguvums – filleris ne tikai aizpilda grumbas, bet arī palielina apjomu noteiktās sejas daļās (vaigu kauli, lūpas). 

Klīniski pierādīta iedarbība (ex-vivo tests): 24 h laikā HA pildvielas nonāk ādas dziļākajos slāņos – epidermā 
un dermā. 

Bez adatām! 

Bez sāpēm! 

Viegli lietot – tikai 10 minūtes dienā 14 dienu laikā. 

-30%
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APHYTOMER ir atzīts līderis SPA un skaistumsalonos izmantotajā 

profesionālajā jūras kosmētikā jau 50 gadus. Zinātnieki jau trijās 
paaudzēs neatlaidīgi pēta jūras bagātības un mērķtiecīgi izstrādā 
unikālus, inovatīvus augstākās kvalitātes produktu sastāvus, 
kas nodrošinātua veselīgu un skaistu ādu. 
Pateicoties daudzveidīgajam un pilnīgajam SPA un Wellness
profesionālo procedūru piedāvājumam, PHYTOMER ir uzticams 
partneris vadošajām pieczvaigžņu viesnīcām visā pasaulē.

SAŅEM DĀVANU – PHYTOMER TONIZĒJOŠO ROŽU LOSJONU (250 ml)*, 
pērkot jebkuru no PHYTOMER TOP 3 krēmiem sejas kopšanai!

EXPERT YOUTH – pretgrumbu krēms, 50 ml
Aizpilda krunkas un tvirtina audus, tādējādi āda kļūst jauneklīga. Koriģējošs krēms ar 
izteiktu pretnovecošanas efektu.

CITYLIFE – sejas un acu krēms, 50 ml
Krēms divi vienā – tūlīt mitrina un atsvaidzina ādu. Piemērots nogurušai un pelēcīgai 
ādai. Efekts – kā pēc spirdzinošas pastaigas gar jūru: sejas āda atgūst mirdzumu, 
izskatās atpūtusies. 

HYDRA ORIGINAL – mitrinošs krēms, 50 ml 
Patīkamais krēms intensīvi mitrina un nodrošina ādai labsajūtu, tā kļūst acīmredzami 
tvirtāka un iegūst veselīgu mirdzumu. Āda saņem visvaldzinošākās vielas, ko dāsni 
sniedz jūra, lai atklātu ādas patieso skaistumu. Paredzēts normālai un sausai ādai. 

* PHYTOMER – vispārdotākais produkts.

Piedāvājums pieejams aptiekā Rīgā, Tērbatas ielā 28, Ādažos un Ogrē.

KĀ RADĀS ROTU UPE ?

Reiz, ne tik sen seno laikos, satikās kāda itin darbīga upīte un diezgan 
mērķtiecīgs strauts…Kādu laiku abi tā blakus patecēja, līdz izlēma 
kopā būt…tā sanāca Rotu upe. Rotu upi esam radījuši mēs – Kristīne 
(mīl mākslu visās tās izpausmēs no bērna kājas) un Sergejs (15 gadu 
pieredze, strādājot ar metālu, rotu izgatavošanu, metālapstrādi).

KO DARA ROTU UPE ?

Radām mūsu pašu izdomāta dizaina rotas – no sākuma līdz beigām.
Gribam zināt savas saknes, bet būt šodienā. Iedvesmu smeļamies 
pagātnē, tautas tradicionālajā amatniecībā un senos latviešu 
ornamentos, veidojot savu interpretāciju metālā. Strādājot roku darbu 
apvienojam ar mūsdienu tehnoloģijām. 
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Lielākais gandarījums par darbu ir brīdī, 
kad cilvēks pie mums atrod savu rotu, kuru nēsājot jūtas labi un ērti. 

Rotas ir iespējams iegādāties mūsu veikalā Rotu upe iepirkšanās centrā Olimpia, 
Rīgā, Āzenes 5, un interneta veikalā  www.rotuupe.lv 

E-pasts jautājumiem un komentāriem info@rotuupe.lv 

ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS
Iepērkoties interneta veikalā  www.rotuupe.lv , 

ierakstot kodu LATVIJAS APTIEKA, saņem 20% atlaidi. 
Nākot iepērkoties pie mums uz veikalu Rotu upe, 

uzrādot Latvijas aptieka klienta karti, saņem 20% atlaidi. 

EUCERIN Hyaluron-Filler produktu līnija
Eucerin Hyaluron-Filler ādas kopšanas līdzekļu saime aptver trīs inovatīvas ādas kopšanas 
līdzekļu sērijas, kas novērš vairākas novecošanās pazīmes un kuru iedarbība ir klīniski un 
dermatoloģiski pierādīta. Katrai sērijai ir sava galvenā darbības joma (grumbas, ādas apjoma 
samazināšanās un ādas elastības samazināšanās), lai āda visos novecošanās posmos 
saņemtu tai nepieciešamo aprūpi.

EUCERIN Q10 Acive produktu līnija
Pretgrumbu līdzekļi jutīgai ādai. Eucerin Q10 ACTIVE sērijas ādas kopšanas 

līdzekļi bagātīgi satur koenzīmu Q10, tāpēc tie palīdz nostiprināt šūnas un 
nodrošināt nepieciešamo enerģiju, lai tās varētu atjaunoties, kas savukārt sekmē 

sīko krunciņu un grumbu izlīdzināšanos.

-15%
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DĀVANA 
PAR KATRU VICHY PIRKUMU 

VIRS 20 EUR

Dāvanu skaits ierobežots.Dāvanu skaits ierobežots.Dāvanu skaits ierobežots.

KOSMĒTIKAS 
SOMIŅA AR MINI 

PRODUKTIEM
Rotaslietas ir mūsu kaislība. Esam šeit, 
lai piešķirtu ikdienai mirdzumu un acīm - 
spožumu!
Radām skaistumu - izgatavojam greznas, 
elegantas, krāšņas un mirdzošas lietas 
skaistumam. Mūsu pamatvērtības ir izcila 
kvalitāte un serviss. Mūsu izstrādājumi 
nesatur niķeli un kadmiju, un nav alerģiski. 
Izmantojam tikai augstas kvalitātes 
materiālus - Swarovski kristālus un pērles, 
dabīgos akmeņus, sudraba un tērauda 
furnitūru. 

Standarta piedāvājumā plašs modeļu un toņu klāsts, kā arī iespējams izveidot savu 
dizainu - saskaņojam krāsu un materiālus ar klientu. Palīdzam piemeklēt tērpam un 
pasākumam atbilstošus aksesuārus. Uz vietas iespējams izvēlēto rotu personalizēt, 
iegravēsim medaljonu ar tekstu vai simbolu 5minūšu laikā.
Mēs esam oficiāls Swarovski Ingredient Branding programmas dalībnieks. Katrai rotai 
izsniedzam unikālu Swarovski sertifikātu, kas apliecina autentiskumu un kvalitāti. 
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Pharmaceris ir inovatīvs dermokosmētikas zīmols, kas 
piedāvā efektīvus un drošus kosmētikas produktus ādas 
kopšanai dažādu problēmu gadījumos. Produkti izstrādāti 
ādas kompleksai ikdienas kopšanai biežāk sastopamo ādas 
problēmu risināšanai. Pharmaceris galvenās vērtības – 
efektivitāte, drošība, inovācijas. 
Visas formulas ir dermatoloģiski testētas.

A – Jutīgai un alerģiskai ādai
E – Sausai ādai, atopiskajam dermatītam
F – Šķidrie tonālie krēmi
M – Grūtnieču un māmiņu ādas kopšanai
H – Matu un galvas ādas dermatoloģiskā aprūpe
N – Ādai ar paplašinātiem kapilāriem
S – Ādas aizsardzībai pret saules iedarbību
T – Problemātiskai ādai
W – Ādai ar pigmentācijas plankumiem

-20%
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Sabai Thai Spa – unikāla kosmētika sejas kopšanai no Taizemes. 
Tā apvieno visu, kas ir svarīgs veselībai un dabiskajai aprūpei - jūsu skaistuma un jaunības garantijai. 
Sabai Thai sērijas produkti, pateicoties savām sastāvdaļām, palīdzēs atjaunot sejas dabisko līdzsvaru.  

Sabai Thai mazgāšanas putas sejas ādai ar rīsu piena aromātu, bagātinātas ar Aloe Vera ekstraktu, 
gurķu un rīsu kliju eļļu, dziļi attīra poras un atbrīvo no netīrumiem, padarot ādu tīru un zīdainu.

Sabai Thai nomierinošas terapijas sejas maska ar jasmīna aromātu, bagātināta ar Āzijas Centellas
ekstraktu, Aloe Vera, balto mālu un kurkumu. Dziļi attīra poras un noņem taukainas ādas spīdumu, 
piemīt ādu balinošas un atjaunojošas īpašības.

Sabai Thai nomierinošas terapijas sejas maska ar rīsu piena aromātu, bagātināta ar Aloe Vera 
ekstraktu, rīsu kliju eļļu, balto mālu un kurkumu. Dziļi attīra poras un noņem taukainas ādas spīdumu, 
piemīt ādu balinošas un atjaunojošas īpašības.

Christian Laurent® ir jauns, ekskluzīvs kosmētikas zīmols, kas 
specializējas ķermeņa un sejas kopšanas līdzekļos, divu laboratoriju 
sadarbības produkts, ar mērķi reaģēt uz jaunākajām pasaules tendencēm 
ādas kopšanas jomā. Modernas, progresīvas tehnoloģijas un atsevišķas aktīvās sastāvdaļas, 
kas apvienotas jutekliski smaržīgos, zīdaini gludos sastāvos, sniedz pārsteidzošu efektu.

Christian Laurent® produktu aromātu kompozīcijas ir izstrādātas sadarbībā ar vadošajiem Francijas 
ekskluzīvajiem smaržvielu dizaineriem tieši no Grasse – pasaules smaržu industrijas galvaspilsētas.

Mēs uzskatām, ka ikviena sieviete ir pelnījusi vislabākās rūpes. Tāpēc mēs jau gadiem analizējam gan 
franču, gan pasaules kosmētikas tirgu, gan uzklausām mūsu klientu vajadzības. Mēs izmantojam dabīgas, 
ekskluzīvas sastāvdaļas no visas pasaules un gūstam iedvesmu no progresīvām tehnoloģijām un 
dermokosmētikas procedūrām, lai precīzi noteiktu jūsu ādas īpašās vajadzības.

-40%

-35%
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Dušas želeja Rose&Co, 250 ml
Dušas želeja un relaksējošs līdzeklis vannai. Uzklāt 
nelielu daudzumu uz mitras ādas, viegli masēt, 
līdz izveidojas putas. Noskalot ar lielu siltā ūdens 
daudzumu.

Rose&Co losjons rokām 
un ķermenim, 250 ml

Losjons aizsargā ādu no ārējiem faktoriem, 
padarot to mīkstu, gludu un bagātīgi mitrinātu. 

Lietošana: Uzklāt ik dienu ar maigām 
masējošām kustībām.

PARK SPA – klusa un brīnišķīga vieta, kur atjaunot spēkus un relaksēties 
netraucētā atmosfērā. Nāciet viena vai kopā ar mīļoto cilvēku! 
PARK SPA ir kā sajūtu parks. Atstājot savas rūpes aiz durvīm, šeit iespējams 
atgūt harmoniju un smelties pozitīvas emocijas. Mājīga vide, liega mūzika, masāžas 
pieskārieni… Kad pēdējo reizi jūs kāds tik ļoti ir lutinājis? Aiz loga sals, bet iekšā 
smaržo pēc aromātiskām svecēm, šokolādes, medus un vēl pēc kaut kā netverama. 
Laiks, šķiet, ir apstājies. Izbaudiet, kā atkāpjas pilsētas trokšņi un nogurums un pozitīva 
enerģija ienāk jūsu dvēselē un ķermenī! Ejot prom no spa, jūs jau būsiet gluži kā cits cilvēks – 
pilns miera un prieka, brīnišķīgi smaržīgas laimes piepildīts. 
Kurš gan nepriecātos par tādu dāvanu!
Mūsu klientu iecienītākās ir dažādas pāru procedūru programmas, ķermeņa masāžas un sejas 
procedūras, kā arī īpašie mēneša piedāvājumi. Katrs klients mums ir sevišķs un ļoti gaidīts!

Ķermeņa kosmētika vintage stila kosmētikas somiņā. 
Ideāla dāvana jebkurai sievietei! Komplektā ietilpst mitrinošs roku 
krēms, kāju krēms un ķermeņa aerosols. 

-40%

-40%
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Dzintars ir mūsu dabas bagātība un Baltijas jūras lepnums. 
Dzintarā esošā dzintarskābe darbojas kā biostimulators, harmonizē visos 
līmeņos, rosina imunitāti, attīra organismu un darbojas kā antioksidants. 
Dzintara putekļi eļļā sniedz labsajūtu ādai un padara to maigu. 
Masāža notiek ar dzintara eļļu, kas ādā veicina vielmaiņas procesus. 
Pēc masāžas – vienreizīga harmonijas sajūta! 
Pirms masāžas iesakām arī ķermeņa pīlingu ar dzintara skrubi, lai labāk 
sagatavotu ādu un ļautu dziļāk uzsūkties visam vērtīgajam.

Tikai LATVIJAS APTIEKAS klientu kartes īpašniekiem 
dzintara masāžai –15% atlaide. 
Pieteikties, zvanot uz PARK SPA tālr. 29121111.

Adrese: Rīgā, Kalpaka bulvārī 9 (iepretim Kongresu namam). 
Iespējams iegādāties arī dāvanu kartes, citas masāžas un pakalpojumus. 
Dāvanu kartes, sākot no 50 EUR, Rīgā piegādājam arī uz mājām bez maksas.

Ziemai un svētkiem tik ļoti atbilstošs noformējums, kas izsauks gan pieaugušā, 
gan bērna smaidu. Vannas burbuļbumba un ziepes – ikvienam noderīga dāvana 
par lielisku cenu. 

-25%
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MATU DZĪVĪGUMS SĀKAS AR CRESCINA!
ŠVEICES KVALITĀTE 

CRESCINA HFSC Re-Growth veicina matu augšanu, blīvumu, 
atjauno un nostiprina matu struktūru, pakāpeniski ārstējot 
mata sīpolu. CRESCINA HFSC Anti-Hair Loss novērš matu 
izkrišanu dažādās stadijās, stiprina mata folikulu.
Sastāvā ietilpst aminoskābes – cisteīns un lizīns, cilmes 
šūnu aktivators un olbaltumviela glikoproteīns (tā pamodina
snaudošās matu folikulas), kā arī minerālvielas – silīcijs 
un cinks. Atsevišķas formulas vīriešiem un sievietēm.

* Nav kontrindikāciju. Šie matu kopšanas līdzekļi nesatur 
hormonus, neizraisa atkarību un alerģiskas reakcijas. 

Lietošana: ampulas saturu iemasē galvas ādā. 
Nav jāizskalo. Ieteicamais kurss – divi mēneši.

Šampūns Crescina HFSC Re-Growth ne tikai novērš matu 
izkrišanu, bet arī stimulē jaunu matu augšanu, efektīvi attīra 
galvas ādu un matus, samazina blaugznu veidošanos, 
novērš lieko taukainību, un statisko elektrību, neradot agresīvu 
ietekmi uz jutīgo galvas ādu. Šampūna pamatā ir aktīvās 
sastāvdaļas no Crescina ampulu preparātiem.  

* Ieteicams lietot kopā ar ampulām.

LĪDZ -25%
Katram Crescina zīmola produkta pirkumam 

DĀVANĀ Bio CINKS N20
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PLACENTA VITAE 
PLACENTA VITAE   produkti veiksmīgi palīdz novērst matu 
izkrišanu un ir lieliski piemēroti trausliem, lūstošiem matiem. 
Placentas ekstrakta aktīvās sastāvdaļas veic dziļi atjaunojošu 
iedarbību, kas palīdz stimulēt matu saknes un atgūt bioķīmisko 
līdzsvaru galvas ādā.

Personalizēta rokassprādze
Viegls un zīdains pērļu pieskāriens 
kopā ar gravētu personalizētu medaljonu 
ar Tevis izvēlētu tekstu vai simbolu. 
Gaumīgi un eleganti, ideāli gan dāvanai 
gan sev. Swarovski pērlēm liela krāsu izvēle.

Kur un kā var nopirkt:
* Pērses ielā 7, Rīgā. Darbadienās 11-19, sestdienās 12-17
* www.nelagems.com (piegāde pa pakomātu un pa pastu)
https://nelagems.com/

Ievadot kodu APTIEKA, pirkumam saņemsiet 5% atlaidi. 

-30%
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BABĒ Laboratorios jau vairāk nekā 20 gadus ražo augstas kvalitātes dermokosmētiku, 
darbojoties saskaņā ar farmācijas nozares striktajām prasībām un pārsniedzot kosmētikas 
nozares uzstādītos standartus. BABĒ produktus ādas problēmu ārstēšanai iesaka ārsti un 
farmaceiti, kas augstu vērtē mūsu dermatoloģiski testētos, hiperalerģiskos produktus un 
uzticas tiem.

Ražotājs ikvienā sava darba aspektā galveno uzmanību pievērš kvalitātei:
- produktu sastāvā ir dabiskas izcelsmes augu eļļas;
- dermokosmētika ir piemērota visiem ādas tipiem;
- ļoti jutīgai un sausai pieaugušo un bērnu ādai;
- saudzē ādas fizioloģisko līdzsvaru un pH līmeni;
- bez parabēniem;
- hipoalerģiska;
- var iegādāties aptiekās.

Ķermeņa produktu kopšanas līnija — produkti piemēroti arī jutīgas un atopiskas 
ķermeņa ādas kopšanai. Hipoalerģisks sastāvs. Bez minerāleļļām. Saudzē ādu.

Savas produkcijas ražošanā Palmer’s lieto tikai visaugstvērtīgākās izejvielas, lai sniegtu saviem klientiem 
neapstrīdamas kvalitātes produktus par pieejamām cenām.
Visi mūsu produkti ir roku darbs, kas balstīts uz Palmer’s ilggadējo pieredzi un mantojumu, radot efektīvas 
formulas, kuras nešaubīgi sniedz gaidīto rezultātu.
Palmer’s CBF produktu līnijā ietilpst losjons un krēms strijām, krēmi, eļļas un sviests vēderam, 
krūtīm, kosmētika sausas un niezošas ādas kopšanai.
Palmer’s CBF produktu līnijā ietilpst losjons un krēms strijām, krēmi, eļļas un sviests vēderam, Palmer’s CBF produktu līnijā ietilpst losjons un krēms strijām, krēmi, eļļas un sviests vēderam, Palmer’s CBF
krūtīm, kosmētika sausas un niezošas ādas kopšanai.

Body līnijai 

-35%

CBF līnijai -25%
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Neutrogena® HydroBoost® 
Jaunajā  Neutrogena® Hydro Boost®  izmantotas progresīvas zināšanas 
par ķermeņa ādas mitrināšanu, lai iegūtu atsvaidzinātas, tvirtas un 
gludas ādas izskatu. Atsvaidzinošā, īpaši vieglā un samtainā sastāva, kas 
ātri uzsūcas, pamatā ir hialuronskābe – ādas mitrinātāja, kas satur līdz 
pat 1000 reizes vairāk ūdens, nekā pati sver. Šis gelveida krēms sniedz 
ādai nepieciešamo mitrumu un palīdz to noturēt, lai mitrinātu tad, kad 
nepieciešams.

Jūs izvēlaties veselību un labsajūtu!

DermoXEN ir novatorisku līdzekļu sērija, kas īpaši paredzēta 
sievietēm jebkurā vecumā, lai novērstu un cīnītos ar diskomfortu 
intīmajā zonā. Dabiskas izcelsmes aktīvās sastāvdaļas. Nesatur 
nātrija lauretsulfātu, parabēnus un tiazolinonus.

Produktiem ir teicamas attīrošās īpašības. Tie ir sertificēti, 
balstoties uz efektivitātes un drošuma pārbaužu rezultātiem, lai 
garantētu maksimālu saderību ar visjutīgāko ādu.

-20%

-30%
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Herbamedicus tika dibināta Šveicē 
ar domu par līdzsvarota un dabā balstīta dzīvesveida atbalstīšanu.

Herbamedicus devīze ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, piedāvājot viņiem 
dabiskus produktus, kuros izmantots ārstniecības augu spēks un to augstākās 
kvalitātes sastāvdaļas. 

Herbamedicus jau sākotnēji galveno uzmanību pievērsa cilvēka muskuļu un 
skeleta sistēmai, tāpēc paplašināja savu produktu klāstu, ražojot augstvērtīgus 
ādas kopšanas līdzekļus.

NAKTSSVECES EĻĻA, 1000 mg
60 mīkstās kapsulas.
Uztura bagātinātājs ar naktssveces eļļu un E vitamīnu. 

1 kapsula satur 1000 mg divgadīgās naktssveces eļļas un 10 mg α-TE 
E vitamīna (83% no uzturvielu atsauces vērtības).

Naktssveces eļļa:
•  uztur veselīgu ādu un saistaudus;
•  palīdz uzturēt hormonālo līdzsvaru, tā pozitīvi ietekmējot sievietes 
pašsajūtu menstruāciju periodā.

Uztura bagātinātājs.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU 
UZTURU.

-20% -20%
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Uztura bagātinātāji. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

PĀRRAKSTI SAVU SKAISTUMA VĒSTURI AR TRICOLLAGEN!
Izmēģini pirmo Latvijā TriCollagen un MicroHyaluron!
TriCOLLAGEN ir starptautiski atzīta, inovatīva nutrikosmētika. Tās ir dzerama kolagēna ampulas ar unikālo 
aktīvo sastāvu, ādas, matu un nagu skaistumam, jaunībai un veselībai. Viena ampula paredzēta vienai 
dienai. Vienā iepakojumā ir 14 dienu ekspreskurss, kas sniedz noturīgu efektu. Produkta forma ir īpaši 
parocīga sievietēm - to var ievietot vismazākajā somiņā, ņemt līdzi uz jebkuru pasākumu. Šī maza ampula 
satur veselus 25 ml TriCollagen un ir radīta, lai kalpotu Jūsu labsajūtai, lai kur Jūs atrastos.

Izvēlies skaistumu un veselību, ko var dāvināt sev un saviem tuvajiem!

VitirON Active Suscaps N30 + 
VitirON D3 Olive SUN 2000IU

VitirON Active Suscaps - ENERĢIJAI, nodrošina 
100% no rekomendētās vitamīnu dienas devas. 

VitirON D3 Olive SUN: inovatīvs D3 vitamīns aerosola 
formā ar olīveļļas bāzi veicina ātru un labu uzsūkšanos

AKTUĀLI!

NODERĪGI UN IZDEVĪGI!
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Pateicoties revolucionārajām, patentētajām inovācijām, INNOVA 
palīdz novērst paaugstināta jutīguma cēloņus, nevis tikai atvieglo 
simptomus.

INNOVA efektīvi novērš dažādus zobu jutības cēloņus.

Produkti
Klīniski pierādīta efektivitāte. Inovatīva enzīmu sistēma, kas 
baltina emalju - WhiTanine®. Multiaktīva iedarbība: mHAP 
terapeitiskajā devā (2,25%) stiprina un dziļi atjauno emaljas 
audus, dabiskie enzīmi Tannaz droši šķīdina pigmentēto 
aplikumu, sarkano vīnogu kauliņu ekstrakts neitralizē kariesu 
izraisošās baktērijas, stēvijas ekstrakts uzlabo smaganu 
veselību.

Līnijā iekļauto produktu priekšrocības 
1. Baltina un atjauno emalju 
2. Novērš hiperestēziju 
3. Kompleksa pieeja
4. Prethiperestēzijas risinājums jebkura vecuma cilvēkiem

Vērtības
1. Efektivitāte un inovācijas
2. Ideja
3. Kvalitāte
4. Rezultāti
5. Videi draudzīgs un drošs

Mūsu patērētāji
Vīrieši un sievietes, kas vecāki par 30 gadiem, izvēlas zobu 
pastas, kas mazina problēmas ar jutīgiem zobiem, un regulāri 
konsultējas ar savu zobārstu par pareizu jutīgu zobu kopšanu 
(emaljas remineralizācija, fluoridācija).

-30%
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EVOLŪCIJA MUTES VESELĪBAS APRŪPĒ!

Blue®M OXYGEN aktīvā skābekļa tehnoloģija 
saudzīgai anaerobo, patogēno baktēriju 

neitralizācijai.

Zobu pastas ar un bez fluorīdiem, skalojamie 
līdzekļi un putas.

-30%
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Visi Buccotherm mutes kopšanas līdzekļi bagātināti ar īpašo termālo ūdeni 
Castera-Verduzan, ko mutes dobuma slimību profi laksei un ārstēšanai iesaka 
Francijas zobārstu asociācija. Zinātniski pierādīts, ka termālo ūdeni 
Castera-Verduzan saturošās zobu pastas:
•  aizsargā zobus un smaganas no skābju negatīvās ietekmes un kariesa;  
•  sniedz nomierinošu un pretiekaisuma iedarbību;
•  veicina dzīšanu;  •  stimulē siekalu veidošanos;  •  efektīvi palīdz, ārstējot 
nepatīkamāko mutes dobuma saslimšanu – periodontītu.
Zobu pastas Buccotherm par 26 procentiem sastāv no termālā ūdens, tām ir 
līdzsvarots pH jeb skābes bāzes līmenis. Tas ļauj neitralizēt mutes dobumā esošo 
skābi un kavēt kariesa attīstību. Pateicoties augstajam fl uora saturam (1100 ppm), 
šī unikālā zobu pasta mineralizē zobu emalju un saudzīgi atjauno mutes mikrofl oru, 
kas ir žilbinošas zobu veselības priekšnoteikums. Visas zobu pastas Buccotherm ir 
pilnīgi dabīgas un nesatur parabēnus, alkoholu, saharīnu un mākslīgas krāsvielas, 

turklāt atsevišķiem produktiem piešķirts eko sertifi kāts. Zīmola Buccotherm
plašajā produktu klāstā ir gan pastas pašiem pirmajiem zobiņiem, gan dažādi 
līdzekļi pieaugušajiem.

Rīgā
A. Deglava ielā 52, t. 27088471
Biķernieku ielā 98, t. 29905155
Celmu ielā 3, t. 27093718
Čiekurkalna 2. līnijā 30, t. 29536949
Dižozolu ielā 2, t. 28444104
Dzelzavas ielā 74, t. 22330090
F. Sadovņikova ielā 20, t. 20042015
Grebenščikova ielā 1, t. 27011536
Jaunciema gatvē 182, t. 29901126
Kleistu ielā 9, t. 28444105
K. Barona ielā 117, t. 29553485
Kurzemes prospektā 132, t. 28444106
K. Valdemāra ielā 70, t. 20372982
Lidoņu ielā 27, t. 28444107
Lomonosova ielā 6, t. 20005822
Maskavas ielā 220B, t. 29724705
Maskavas ielā 398, t. 28236773
Nīcgales ielā 47a, t. 27062699
Nīcgales ielā 53, t. 27009631
Patversmes ielā 23, t. 20373258

Paula Lejiņa ielā 2, t. 28444101
Rušonu ielā 15, t. 27093668
Skolas ielā 5, t. 26005214
Tērbatas ielā 28, t. 25904698
Tēriņu ielā 56, t. 28811240

Jūrmalā
Ķemeros, Tukuma ielā 20, t. 29117673
Slokā, Ventspils šosejā 32, t. 26134596
Vaivaros, Asaru prospektā 61, t. 20023480

Zemgalē
Bauskā, Dārza ielā 7, korpuss 3, t. 20363707
Bauskā, Pionieru ielā 2, t. 20366389
Jaunjelgavā, Jelgavas ielā 44, 
t. 27095589
Jelgavā, Dobeles šosejā 7, t. 26005025
Ķekavas novadā, Valdlaučos, Atpūtas ielā 5, t. 
27096942
Mārupes novadā, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 6, 
t. 29719875
Olainē, Kūdras ielā 16, t. 27066461
Olainē, Zemgales ielā 45a, t. 27095941

Pļaviņās, Atvaru ielā 2, t. 20000972
Pļaviņās, Odzienas ielā 1, t. 26019833

Kurzemē
Dundagā, Pils ielā 6, t. 29807680
Lapmežciemā, Talsu šos. 9 km, t. 27057499
Engurē, Jūras ielā 60a, t. 27082122
Pūrē, "Roze", t. 27026854
Priekulē, Aizputes ielā 5, t. 20031399
Rojā, Selgas ielā 2, t. 20014393
Skrundā, Kuldīgas ielā 4, t. 27020119
Stendē, Brīvības ielā 12, t. 27048642
Talsos, Dundagas ielā 15, (autoostā), 
t. 27037043
Talsos, Voldemāra Ruģēna ielā 4, t. 27044780
Vaiņodē, Raiņa ielā 1, t. 29547553
Ventspilī, J. Poruka ielā 13, t. 22317819
Ventspilī, Lidotāju ielā 26, t. 20373035

Vidzemē
Amatas novadā, Zaubes pagastā, “Aptieka”, t. 
26187552
Ādažos, Rīgas gatvē 5, t. 20222373

Ogrē, Rīgas ielā 33, t. 27020353
Priekuļos, Dārza ielā 6, t. 26013623
Strenču novadā, Sedā, Miera ielā 4-7, 
t. 29600212
Valmierā, Bastiona ielā 24, t. 26612214
Vangažos, Vidzemes ielā 9, t. 28459986

Latgalē
Daugavpilī, Akadēmiķa Grastio ielā 29, 
t. 26800501
Daugavpilī, Lielā dārza ielā 60/62, 
t. 26955435
Daugavpilī, Valkas ielā 2a, t. 26809879
Daugavpilī, Valkas ielā 5, t. 27012089
Kārsavā, Teātra ielā 12, t. 29364136
Rēzeknē, Galdnieku ielā 8 (Mini Rimi), 
t. 25916579
Rēzeknē, Latgales ielā 22/24, t. 29645199
Rēzeknē, Latgales ielā 41, t. 22306457 
Viļakā, Balvu ielā 5, t.27088322

Īpašais piedāvājums ir spēkā norādītajā akcijas periodā.  Atsevišķām precēm daudzums var būt ierobežots.  Gadījumā, ja ir radusies neatbilstība starp šajā piedāvājumā un aptiekā pieejamo informāciju, saistoša ir aptiekā norādītā 
informācija.  Aicinām pirms zāļu lietošanas rūpīgi iepazīties ar zāļu lietošanas instrukciju !  Aktivitātes produktu regulārās cenas iespējams uzzināt tuvākajā Latvijas aptiekas aptiekā. 

Attēliem ir ilustratīvs raksturs.  Avīzē iekļauto konkrēto zāļu reklāmas devējs ir šo zāļu tirdzniecības atļaujas turētājs.   Izdevuma atbildīgā redaktore INA EGLĪTE – eaptieka@eaptieka.lv  

APTIEKAS AR LATVIJAS VĀRDU! www.latvijasaptiekas.lv

LĪDZ -30%
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Esam pārliecināti, ka “SKAISTUMS GLĀBS PASAULI”! Bet, ja nopietni, 
arī mūsu novērojumi apstiprina – lai cik ļoti cilvēki ir aizņemti, tomēr, šad un 
tad atrodot laiku sev atpūtai spa, pēc tam viņi vienmēr aizdomājas: „Nu kā 
gan es varēju tik ilgi neizmantot iespēju tik labi atpūsties!” Ikdienā ne vienmēr 
izdodas sevi palutināt, taču vismaz gada nogale noteikti ir tas laiks, kad 
uzdāvināt sev un saviem tuvajiem brīnišķīgu atpūtu PARK SPA! 
Vēlam labu veselību un možu garu! Jūsu PARK SPA

Ledene novēl katram dzīvē atrast aizrautību un degsmi, savu radošo procesu, 
savus prieka vitamīnus! Cilvēks ir radītājs, radot mēs esam skaisti.

VĀRDS, LAIKS un IESPĒJAS nekad vairs neatgriežas. Centieties 
nekad nezaudēt MIERU, CERĪBU un GODU. Vienmēr atcerieties, ka 
visvērtīgākais ir PĀRLIECĪBA, DRAUDZĪBA un MĪLESTĪBA.

Jūsu Latvijas aptieka

Ziemassvētkus un Jauno gadu sagaidot, Rotu upe novēl 
jums būt laimīgiem, veseliem un skaistiem. Lutināt un 
mīlēt sevi, savus tuvos un mīļotos!

Lai mirdzuma un krāšņu 
pārsteigumu pilna gadumija!

Ledene novēl katram dzīvē atrast aizrautību un degsmi, savu radošo procesu, 
savus prieka vitamīnus! Cilvēks ir radītājs, radot mēs esam skaisti.
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Pērc vienu, 
bet otru 
saņem 

DĀVANĀ!

LADYVIT
Sabalansēta vitamīnu un minerālvielu kombinācija ar gurķenes un naktssveces sēklu eļļām sievietes veselībai. 

Ādai, matiem, nagiem, enerģijai un imūnsistēmai
• Varš, mangāns, selēns, cinks, ribofl avīns un E vitamīns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. 

• Sastāvā esošais biotīns palīdz uzturēt matu un ādas veselību. Selēns palīdz uzturēt matu un nagu veselību.

• Sastāvā esošais  niacīns, biotīns, vitamīni B1 (tiamīns), B6 un B12 palīdz uzturēt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, 
veicina normālu nervu sistēmas darbību un normālas psiholoģiskās funkcijas. 

Uztura bagātinātājs. 30 kapsulas.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.


