Novinky
NOVEMBER
DECEMBER

K lepšiemu zdraviu
prispievame
aj skvelými cenami.
KAŠEĽ

POZNÁTE
z TV

BOLESŤ HRDLA

POZNÁTE
z TV

7,81 €

679 €

+
ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek1)
+ TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok
na perorálny roztok s citrónovou príchuťou, 10 ks 2)

Pri kúpe
ERDOMED® 225 mg
získate TANTUMGRIP
s citrónovou
príchuťou za 0,01 €

ERDOMED je osvedčený liek na ochorenia horných aj dolných dýchacích ciest.
®

ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek s pomarančovou príchuťou je dostupný aj bez lekárskeho
predpisu. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
1)
2)

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje erdosteín.
Liek na vnútorné použitie.

Dorithricin,
20 tvrdých pastiliek
Dorithricin – jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom lokálneho
antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené
hrdlo. Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.
Liek na orálne použitie.

AKTÍVNE PROTI CHRÍPKE A NACHLADNUTIU
- 23 %
5,98 €

8,41 €

49 €

6

POZNÁTE
z TV

POZNÁTE
z TV

5,26 €

455 €

519 €

6,31 €

549 €
54,90 €/l

8,86 €

769 €
1x

DENNE

Mucosolvan® pre dospelých a Mucosolvan® long effect sú voľnopredajné lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxoliumchlorid.
Muconasal® plus obsahuje tramazolíniumchlorid. Voľnopredajný liek na vstrekovanie do nosa. PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč
a zázvor 500 mg/10 mg, je voľnopredajný liek na vnútorné použitie, na symptomatickú liečbu chrípky a nachladnutia. Celaskon® 500 mg
červený pomaranč je voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.

Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov
liekov v príbalovom letáku. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená. Akcia trvá od 1. novembra do 31. decembra 2020 alebo do vypredania
zásob. Uvedené pôvodné ceny sú len odporúčané. Všetky ceny zahŕňajú DPH v zákonom stanovenej výške. Ilustračné foto: ingimage. Za tlačové chyby nezodpovedáme. Prosíme zbierať použitý papier
EU Ecolabel : SK/028/001

na opätovné použitie.

CHRÍPKA, NACHLADNUTIE

POZNÁTE
z TV

11,10 €

959 €

+

9,52 €

735 €

Pri kúpe Theraflu
prechladnutie
a chrípka,
14 vreciek získate
antimikrobiálny gél
na ruky 60 ml
za 0,01 €

Theraflu prechladnutie a chrípka,
14 vreciek

- 23 %

8,47 €

725 €
L.SK.MKT.CC.03.2018.0690

COLDREX MAXGRIP Lesné ovocie,
10 vreciek

20 tbl

V akcii aj iné lieky COLDREX

ASPIRIN-C, 20 šumivých tabliet

* Liečivý prípravok je pripravený začať pôsobiť pri príznakoch chrípky
a prechladnutia už o 10 minút. Založené na absorpcii paracetamolu bez
hodnotenia klinickej účinnosti.

Horúci nápoj rýchlo uľaví od príznakov chrípky
a prechladnutia. Znižuje horúčku, odstraňuje bolesť
hlavy, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos. Obsahuje
paracetamol, fenylefrín a vitamín C.

Pri zápalových ochoreniach, nachladnutí alebo chrípke.
Uľavuje od bolesti v krku, bolesti svalov, kĺbov a chrbta.
Zmierňuje horúčku.

Liek na vnútorné použitie.

Lieky na vnútorné použitie.

PRIPRAVENÝ BOJOVAŤ S PRÍZNAKMI PRECHLADNUTIA
A CHRÍPKY UŽ O 10 MINÚT*

V akcii aj ASPIRIN-C, 10 šumivých tabliet

Liek na vnútorné užitie.

KAŠEĽ
7,02 €

6,97 €

6,46 €

75 €

5

605 €

59 €

5

47,92 €/l

30,25 €/l

ACC® LONG, 10 ks

585 €
29,25 €/l

- 18 %

TUSSIREX sirup, 120 ml

6,76 €

ACC® LONG, šumivé tablety, 10 ks

STOPKAŠEĽ MEDICAL SIRUP Dr. Weiss,
200 + 100 ml navyše1)
STOPKAŠEĽ SIRUP PRE DETI Dr. Weiss,
200 + 100 ml navyše2)

V akcii aj ACC® LONG, šumivé tablety, 20 ks
a ACC Long Instant, 10 vreciek

STOPKAŠEĽ sirupy obsahujú unikátne účinné zloženie
5 bylinných extraktov (okrem iných extrakt skorocelu)
a selén s násobným efektom na všetky druhy kašľa
a posilnenie imunitného systému.

V akcii aj TUSSIREX Junior sirup, 120 ml

ACC® LONG uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup
účinku. Vhodný od 14 rokov, stačí 1 tableta denne.

V akcii aj STOPKAŠEĽ MEDICAL PASTILKY Dr. Weiss, 24 ks1)

Zdravotnícke pomôcky.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú acetylcysteín.

2)

• Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím
• Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ
• Rýchla úľava

BOLESŤ

NOVINKA

5,18 €

49 €

4

POZNÁTE
z TV

1)

Zdravotnícke pomôcky.
Výživový doplnok.

5,29 €

459 €

3,66 €

259 €
- 29 %

Ibolex® 200 mg filmom obalené tablety,
20 tbl

Ibalgin® 400, 48 tbl

Panadol Extra Novum, 24 tbl

Ibolex : nová generácia lieku proti bolesti. Účinná úľava
od bolesti, nižšia záťaž pre telo.

Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta,
svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii. Znižuje
horúčku a tlmí zápal.

Panadol Extra Novum proti miernej až stredne silnej
bolesti: hlavy vrátane migrény, zubov, chrbta a pri
menštruačných bolestiach. Vďaka technológii Optizorb
sa objavuje v krvi už do 10 minút.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dexibuprofén.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Liek na vnútorné použitie.

®

2

Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte
písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku.

BOLESŤ HRDLA

POZNÁTE
z TV

6,01 €

od

6,31 €

49 €

5

549 €

45,75 €/l

120 ml

9,04 €

TANTUM VERDE® Mint, 20 tvrdých
pastiliek

Septolete® extra s príchuťou citrónu
a medu 3 mg/1 mg tvrdé pastilky,
16 pastiliek

765 €

V akcii aj iné vybrané lieky Septolete extra

Strepfen Sprej 8,75 mg orálna roztoková
aerodisperzia, 15 ml

TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni
bolesť a zápal hrdla.

Lieky Septolete® extra vďaka 2 účinným látkam
komplexne liečia bolesť a zápal hrdla. Eliminujú
pôvodcov infekcie hrdla – vírusy, baktérie a kvasinky.
Pastilky Septolete® extra uľavia od bolesti už do 15 minút.

Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu hrdla.
Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín. Pri ťažkostiach
s prehĺtaním. Rýchla aplikácia.

Lieky na orálne použitie. Obsahujú benzydamíniumchlorid.

Lieky na použitie v ústach.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje flurbiprofén.

Teraz v akcii všetky lieky TANTUM VERDE®
TANTUM VERDE® – Vaše eso na bolesť hrdla!

®

V akcii aj iné vybrané lieky Strepfen

NÁDCHA
5,60 €

POZNÁTE
z TV

5,23 €

455 €

85 €

4

4,49 €

349 €

Olynth® HA

Otrivin
MENTHOL

Otrivin MENTHOL 0,1 %,
nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml1)

- 22 %

V akcii aj Otrivin PLUS
1 mg/ml + 50 mg/ml, nosová
roztoková aerodisperzia, 10 ml

Olynth® HA 0,1 %,
nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml

Nosový sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu.
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale
dutín. Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín.
Neobsahuje konzervanty.

V akcii aj iné lieky Olynth®

Lieky na podanie do nosa.
1)
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos. Zvlhčuje nosovú
sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam. Bez obsahu
konzervačných látok. Dlhodobý účinok až 10 hodín.
Liek na podanie do nosa. Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA A HYGIENA NOSA

NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml
Nosový sprej s dvojakým účinkom – váš upchatý nos
nielen uvoľní, ale aj účinne hojí podráždenú sliznicu.
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.
V akcii aj NASAL DUO ACTIVE 1,0/50 mg/ml, 10 ml
Lieky na nazálne použitie.

NÁDCHA

3,98 €

345 €

11,83 €

69 €

9

96,90 €/l

11,81 €

1025 €

75,93 €/l
PHYSIOMER
Hypertonický

- 18 %

Nasivin 0,05 %, nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml

Aliamare, izotonický
aerosolový roztok,
100 ml

PHYSIOMER
Hypertonický,
nosový sprej, 135 ml
V akcii aj ostatné druhy PHYSIOMER,
115 ml alebo 135 ml

Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy
o 2 dni. S protivírusovým účinkom.

Aliamare obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú
a izotonickú morskú vodu. Čistí, hydratuje a regeneruje
sliznicu nosa. Vhodný pre deti od 1 mesiaca veku aj pre
dospelých.

Nosové spreje PHYSIOMER zo 100 % prírodnej morskej
vody, bohatej na minerály.
PHYSIOMER Hypertonický uvoľní upchatý nos pri nádche
a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu,
prirodzene regeneruje.

Liek na nazálne použitie – nosový sprej. Obsahuje oxymetazolín.

Zdravotnícka pomôcka na použitie do nosa.

Zdravotnícke pomôcky.

Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte
písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku.
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IMUNITA
20,05 €

35 €

18

POZNÁTE
z TV

- 20 %

9,61 €

769 €

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

990 €

Hliva ustricovitá
+ Echinacea + rakytník
+ selén + zinok, 60 cps

TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM, 120 cps
+ darček VITAMÍN C 500 trio natur, 60 cps

Prípravok obsahuje vysoký podiel prírodného extraktu,
ktorý zodpovedá 9 g hlivy ustricovitej v 1 kapsule. Rakytník
rešetliakový podporuje imunitný systém a prirodzenú
obranyschopnosť. Echinacea sa odporúča užívať najmä pri
ťažkostiach horných dýchacích ciest či celkovom oslabení.
Selén a zinok sú látky potrebné pre vitalitu organizmu.

Darujte vianočný balíček na podporu imunity.

Výživový doplnok.

Výživové doplnky.

Balíček obsahuje dvojmesačné balenie hlivy
s rakytníkovým olejom a mesačné balenie vitamínu C
z bohatých prírodných zdrojov ako sú šípky, acerola
a rakytník. Vitamín C podporuje funkciu imunitného
systému a prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania.

ZINKOROT® – ZINOK,
KTORÝ LIEČI

Zinkorot®, 50 tbl
Zinkorot má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá
sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou k infekciám
v chladnejšom období.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát zinkumorotátu.

IMUNITA

HORČÍK

549 €

49 €

5

príchuť
pomaranč

NOVINKA

NOVINKA
Vitamín C komplex + Acerola + Šípky
+ Zinok, 20 vrecúšok
Prípravok je vhodným doplnkom pre posilnenie
imunity a pri respiračných ťažkostiach. V praktických
jednorazových vrecúškach, ktoré umožňujú vysoko
komfortné užívanie bez nutnosti zapíjania, s príchuťou
pomaranča.
Výživový doplnok.

NaposilnenieimunityodporúčamVitamínCkomplex+ Magnézium 400 mg + B komplex
Acerola+Šípky+Zinok.Výživovýdoplnokjev praktických + vitamín C, 20 vrecúšok
jednorazovýchvrecúškach,ktoréumožňujúpohodlnéužívanie Obsahuje vyššiu dávku horčíka, ktorý prispieva k zníženiu
beznutnostizapíjania.Aktívnelátkysúpreorganizmuslepšie vyčerpania a únavy, normálnej činnosti svalov a nervovej
vstrebateľné, s rýchlejším nástupom účinku.
sústavy. Vitamín C je potrebný pre tvorbu kolagénu.
Mgr. Mária Šajdíková V praktických jednorazových vrecúškach, ktoré umožňujú

Radi vám poradíme. Nájdete nás v PLUS lekárni
M-pharm, Borský Mikuláš

vysoko komfortné užívanie bez nutnosti zapíjania,
s príchuťou pomaranča.
Výživový doplnok.

VITAMÍNY A MINERÁLY

440 €

520 €

B komplex Forte, 100 tbl

Zinok 15 mg, 100 tbl

Komplex vitamínov B1, B2, B3, B5, B6 a B12 prispieva
k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnemu
fungovaniu nervového systému. Obsahuje aj biotín
a kyselinu listovú.

Zinok prispieva k udržaniu zdravých vlasov, nechtov
a pokožky, k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii.
Napomáha k správnemu fungovaniu imunitného
systému, k normálnej syntéze DNA, deleniu buniek a ich
ochrane pred oxidačným stresom.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

4

990 €

Multivitamín s minerálmi, 60 tbl
Obsahuje komplex vitamínov a minerálov dôležitých pre
ľudský organizmus. Taktiež rastlinné extrakty zo ženšenu,
echinacey, kurkumy a šípok. Je určený na pravidelné
a dlhodobé užívanie.
Výživový doplnok.

Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte
písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku.

Darujte radosť
z pohybu - 23 %

CENOVO
VÝHODNÁ
PONUKA

11,77 €

909 €

na produkty Voltaren

13,99 €

1079 €
107,90 €/kg

18,80 €

10,33 €

49 €

14

795 €

96,60 €/kg

21,17 €

6,70 €

29 €

Liek Voltaren Forte 2,32 % gél obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg liečivá náplasť obsahuje
diclofenacum natricum. Hrejivá náplasť VoltaTherm je zdravotnícka pomôcka. Lieky sú určené na vonkajšie použitie.
Liek Voltaren Rapid 25 mg, mäkké kapsuly obsahuje diclofenacum kalicum a je určený na vnútorné použitie.

16

549 € - 18 %

90,50 €/kg

BOLESŤ
21,02 €

Pri kúpe
Diclobene, gél
100 g získate
Diclobene, gél 40 g
za 0,01 €

10,29 €

19 €

+

875 €

17

4 ks

- 18 %

- 28 %
6,44 €

NUROFEN 200 mg liečivá náplasť, 4 ks
V akcii aj NUROFEN 200 mg liečivá náplasť, 2 ks

Flectopar, liečivá náplasť, 7 ks
Flectopar lieči následky športových zranení,
podvrtnutia, natiahnutia, pomliaždenia a opuch.
Cielene pôsobí počas 24 hodín. Stačí nalepiť 1x denne.
Každá liečivá náplasť je balená samostatne.

Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí,
či pomliaždení v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok
1 náplasti až počas 24 hodín. Diskrétna, flexibilná,
neobmedzuje pohyb. Jediná liečivá náplasť
s ibuprofénom. Pôsobí protizápalovo.

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje ibuprofén.

Diclobene, gél 100 g
+ Diclobene, gél 40 g

465 €
46,50 €/kg

Diclobene – chladivý gél s diklofenakom pre rýchlu
a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Pri kúpe 2 balení Diclobene, gél 100 g získate vianočnú
tašku ako darček!
Upozornenie na zmenu názvu lieku! V najbližšej dobe
bude liek dostupný pod novým názvom Olfen gel.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

´
KLBY,
VÄZY A ŠĽACHY

BYLINNÝ BALZAM
8,22 €

675 €
27,00 €/l

- 18 %
- 23 %
30,66 €

21,36 €

65 €

GS Condro® DIAMANT, 150 tbl
darčekové balenie

23

1849 €
GELACTIV 3-Collagen Forte

KONSKÁ MASŤ HREJIVÁ, 250 ml
V akcii aj KONSKÁ MASŤ CHLADIVÁ, 250 ml

Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT: to najlepšie
z profesionálnej starostlivosti o kĺby. Jedinečná
kombinácia glukozamín sulfátu s aescinom. Vitamín C
ako podpora tvorby vlastného kolagénu pre správnu
funkciu kĺbových chrupaviek.

Darčeková edícia 120 + 60 cps zadarmo
Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre
vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie
na trhu. Teraz vo vianočnej edícii 2 mesiace zadarmo!

KONSKÁ MASŤ je balzam vyrobený z 25 druhov bylín.
Niektoré z týchto bylín obsahujú látky, ktoré uľavujú
pri bolestiach kĺbov, svalov, chrbtice. Hrejivá pre
intenzívne prehriatie, chladivá pre osvieženie.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Kozmetické výrobky.

Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte
písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku.
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TRÁVENIE

PEČEŇ

9,32 €

5,26 €

809 €

465 €

19,07 €

1649 €
Essentiale®
300 mg

Pancreolan® FORTE, 60 tbl
ORENZYM®, 50 tbl

Aby trávenie nebolo trápenie!

Pri poruchách trávenia škrobovín, strukovín, ovocia
a zeleniny. Každá obalená tableta obsahuje 200 m.j.
(36,6 mg) liečiva takadiastáza.

Pancreolan® FORTE vám dodá potrebné tráviace enzýmy
na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie
a pôsobia proti plynatosti a nadúvaniu po jedle. Zlepšuje
trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál. Pôsobí proti
pocitu tlaku a plnosti po jedle.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje takadiastázu.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje pankreatín.

ORENZYM® je digestívum.

PÁLENIE ZÁHY

Essentiale® 300 mg je určený pacientom s poškodením
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického
poškodenia pečene a pri zápale pečene.
V akcii aj Essentiale® forte 600 mg, 30 cps
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

ŽIVÉ BAKTÉRIE

TRÁVENIE

15,04 €

Vianoce bez pálenia záhy!

Essentiale® 300 mg, 100 cps

POZNÁTE
z TV

752 €++337676€€

L.SK.MKT.CC.06.2019.0899

48 + 48 tbl

KÚP RENNIE ICE
A ZÍSKAJ DRUHÉ
SO ZĽAVOU - 50 %

Rennie ICE BEZ CUKRU, 48 tbl
V akcii aj Rennie ICE BEZ CUKRU, 24 tbl

- 23 %
LINEX® COMPLEX, 14 cps

7,58 €

9,44 €

85 €

5

819 €

V akcii aj iné vybrané produkty LINEX

Hylak forte, 100 ml

Maximálne 11 žuvacích tabliet denne.

Kombinácia živých baktérií Lactobacillus rhamnosus GG
s garanciou 20 miliárd CFU v dennej dávke (2 kapsuly),
vitamínov B1, B2, B6 a zinku na užitie pri únave
a celkovom oslabení imunitného systému.
1 – 2 kapsuly denne. Pre dospelých a deti od 6 rokov.

Hylak forte – Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu
a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke,
ale aj pri zápche a pri liečbe antibiotikami.
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

Zabudnite na pálenie záhy
• Rýchla úľava a efektívne pôsobenie
• Vhodné aj pre tehotné, dojčiace či diabetikov pri
dodržaní maximálneho dávkovania

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
6,68 €

®

V akcii aj Hylak forte, 30 ml

81,90 €/l
100 ml

Liek na vnútorné použitie.

KOMPLEX LAKTOBACILOV
PRE DETI

MULTIVITAMÍNY
17,52 €

75 €
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1519 €

500 €

20 g

0.1159
L.SK.MKT.CC.07.202

Marťankovia MULTIVITAMÍN, PRÍCHUŤ MIX,
50 želatínových tabliet + 50 cmúľacích
tabliet

Bepanthen Sensiderm krém, 20 g
V akcii aj Bepanthen Sensiderm krém, 50 g
• Uľavuje od príznakov ekzému.

Laktobacily pre deti, 30 cps

* O dlhodobom použití u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom.

Komplex 10 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií.
Jedna kapsula obsahuje 1 miliardu vitálnych
mikroorganizmov. Pre deti od 3 rokov.

Multivitamíny Marťankovia s Imunactivom
s príchuťou MIX a novinka Marťankovia GUMMY
JESEŇ-ZIMA v 4 nových príchutiach a nových väčších
tvaroch! Príchuť jahoda, malina, marakuja a pomaranč.
Vodné UFO ako darček pre ešte väčšiu zábavu vo vode!

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

• Uľavuje od svrbenia do 30 minút.
• Vhodný pre deti od narodenia*, tehotné i dojčiace ženy.

6

Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte
písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku.

OČI

IMUNITA

12,82 €

300 €

1290 €

89 €

9

- 23 %

NOVINKA
Systane™ ULTRA bez konzervačných
látok, zvlhčujúce očné kvapky, 10 ml
Zvlhčujúce očné kvapky Systane™ ULTRA bez
konzervačných látok poskytujú rýchlu úľavu od príznakov
suchého oka ako sú podráždenie, začervenanie alebo
pálenie očí.
Zdravotnícka pomôcka.

Vitamín A+D, 30 cps

Luteín Forte, 60 cps
Zinok prispieva k udržaniu dobrého zraku.
Vitamíny C, E a stopové prvky zinok a selén
prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Vitamín A prispieva k udržaniu dobrého zraku, slizníc
a pokožky. Spolu s vitamínom D prispievajú k normálnej
funkcii imunitného systému. Vitamín D prispieva
k normálnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

STAROSTLIVOSŤ O VLASY
POZNÁTE
z TV

VLASY, KOŽA, NECHTY
27,43 €

13,23 €

2375 €

45 €

11

15,84 €

790 €

1145 €
57,25 €/l

Vlasové hnojivo, 60 tbl

- 28 %

V akcii aj Vlasové hnojivo, 150 tbl

PARUSAN Brilliant Brown
Šampón ŽENY, 200 ml

Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov
a pre obmedzenie ich vypadávania1, 2, 3. Je vhodný aj pri
pomalom raste a zvýšenej lámavosti vlasov1, 3. Vysoké
dávky aminokyselín, vitamínov a minerálov pre rýchly
a výrazný účinok. Vlasová výživa obsahuje MSM, zdroj
síry, ktorá je považovaná za minerál krásy.

Beauty Plus, 60 tbl

V akcii aj iné produkty PARUSAN pre ženy alebo pre mužov

V akcii aj Vlasové hnojivo šampón, 150 ml

Beauty Plus obsahuje látky rastlinného pôvodu,
aminokyseliny, vitamíny a minerály. Biotín prispieva
k udržaniu zdravých vlasov, zinok k udržaniu zdravých
nechtov, vitamíny A, B2, B3 k udržaniu zdravej pokožky.
Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu, ktorý je
prirodzenou zložkou pokožky.

Kozmetické výrobky.

Kozmetický výrobok.

Výživový doplnok.

Šampón na vlasy pre ženy. Na farbené aj prirodzene hnedé
vlasy, pre šetrné oživenie farby vlasov. Obsahuje farebné
pigmenty pre zintenzívnenie hnedej farby vlasov a ďalšie
látky ako pšeničné proteíny a pantenol.

1

zinok, 2 vitamín B5, 3 biotín

Výživový doplnok.

INKONTINENCIA

MERANIE KRVNÉHO TLAKU

BYLINNÉ ZMESI

2,97 €

245 €
- 18 %

2,98 €

V PONUKE ZA AKCIOVÉ
CENY AJ CELÝ RAD ČAJOV
LEROS NATUR

LEROS IMUNITA PREHRIATIE,
ZÁZVOR & LIPA, 20 vrecúšok

59 €

2

LEROS
IMUNITA

Bylinná zmes so zázvorom a lipou na podporu
obranyschopnosti vášho tela.

79,61 €

Digitálny tlakomer OMRON M3
+ adaptér zdarma

6889 €

V akcii aj IMUNITA MAX, ECHINACEA & SEDMOKRÁSKA,
20 vrecúšok, IMUNITA VITAMÍN C, ŠÍPKA & RAKYTNÍK,
20 vrecúšok. Dávka bylinnej energie v období zvýšeného
výskytu nachladnutia.

Klinicky overený tlakomer na rameno s dvojitou
mäkkou manžetou a upozornením na riziko arytmie.
Prehľadný displej zobrazí všetky hodnoty súčasne.
Predĺžená záruka 4 roky na prístroj. Kalibrácia presnosti
2x v rámci záruky zdarma.

Výživové doplnky.

Zdravotnícka pomôcka.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

TENA lady MAXI NIGHT, 6 ks
Nová vložka TENA je špeciálne navrhnutá na ochranu
pri úniku moču v noci. Jej zadná časť je až o 44 % širšia
ako predná, vďaka čomu poskytuje dokonalú ochranu
počas spánku.
Zdravotnícka pomôcka.

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren 7

Darujte PHARMATON® na podporu

BOLESŤ

Energie

Vitality*

Imunity

- 23 %

Výživové doplnky

- 18 %

6,68 €

Ibalgin® KRÉM, 100 g1)
Ibalgin® GEL, 100 g1)

545 €
54,50 €/kg

9,81 €

Ibalgin®
KRÉM alebo GEL
1 x 100 g

755 €

Ibalgin® KRÉM a Ibalgin® GEL lieči poranenia šliach,
potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje
opuch. Bez parfumácie.
V akcii aj Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g2)
1)
2)

12,74 €

Darčekový obal zadarmo

Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén.
Liek na vonkajšie použitie.

985 €

2479 €

30 cps

Vitamíny B6, B12, C, meď a železo prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie a k správnemu fungovaniu imunitného systému.
*Platí iba pre Pharmaton Geriavit s obsahom Panax Ginseng G115®, ktorý pomáhá podporovať vitalitu organizmu.

ZUBNÉ NÁHRADY

pri kúpe 2 ks
výrobkov Corega
formičky navyše

32,20 €

Darujte radosť
z úsmevu 09 €
4
- 18 %
5,04 €

100 cps

MULTIVITAMÍNY
6,35 €

519 €

8,09 €

739 €

5,79 €

475 €

RAKYTNÍČEK+
multivitamínové želatínky, 50 ks
Vianočná ozdoba

7,46 €

609 €

87,00 €/kg

5,79 €

Corega čistiace tablety a fixačné krémy sú zdravotnícke pomôcky.

´
KLBY,
VÄZY, ŠĽACHY

475 €

PROSTATA, POTENCIA, VITALITA

- 19 %

Výživový doplnok.

PROSTATA, POTENCIA,
ENERGIA

28,30 €

75 €

25

Švajčiarsky originál na KĹBY, VÄZY a ŠĽACHY.
Kolagény v prirodzenej forme: kolagén typu I ako
hlavná súčasť väzov, šliach a kože. Kolagén typu II,
obsiahnutý v kĺbovej chrupavke. Vitamín C ako podpora
tvorby vlastného kolagénu pre správnu funkciu kĺbových
chrupaviek. Pohodlné dávkovanie 1 kapsula kedykoľvek
počas dňa. Štvormesačná zásoba v jednom balení.

Výživové doplnky.

- 23 %

31,71 €

Cemio Kamzík, 120 cps
darčekové balenie

Limitovaná edícia Rakytníček+ multivitamínové
želatínky vo vianočných ozdobách zlatej, červenej
alebo modrej farby. Sú unikátne nielen svojou ovocnou
chuťou, obsahujú totiž 20 % ovocnej šťavy, ale
i vysokým obsahom 9 vitamínov.

20,55 €

79 €

21
Cemio RED3, 90 cps
darčekové balenie

Nová generácia v starostlivosti o prostatu, potenciu
a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká
a ľan siaty podporujú zdravie prostaty, maca podporuje
sexuálne zdravie a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen
podporuje vitalitu. Balenie na tri mesiace.
Výživový doplnok.

1779 €
Prostenal CONTROL 70 + 20 tbl
V akcii aj Prostenal NIGHT 70 + 20 tbl
Osvedčená starostlivosť o prostatu s extra benefitmi
pre mužov – podporou potencie a vitality. Vianočné
balenie 70 + 20 tabliet navyše ako darček.
Výživové doplnky.

Staráme sa o Vaše zdravie vo viac ako 530 lekárňach po celom Slovensku.
Nájdi svoju najbližšiu PLUS LEKÁREŇ na www.pluslekaren.sk

