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K lepšiemu zdraviu
prispievame
aj skvelými cenami.
Hnačka

trávenie

945 €

9,99 €

Anti-vírusový sprej
na rúška

NOVINKA

94,50 €/l

1165 €

13,49 €

116,50 €/l

+

NOVINKA

599 €

Pri kúpe
Hylak forte, 100 ml
získate
Hylak forte, 30 ml
len za 0,01 €

Hylak forte, 100 ml
+ Hylak forte, 30 ml

6,89 €

ENDITRIL 100 mg tvrdé kapsuly, 10 cps
®

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.
Liek na vnútorné použitie.

Rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Účinkuje už počas
30 minút. Pôsobí až 8 hodín.
Liek na vnútornú použitie. Obsahuje racekadotril.

Theraspray, 100 ml
NOVÝ THERASPRAY ANTI-VÍRUSOVÝ SPREJ
NA RÚŠKA.
Pri kontakte ničí 99,9 % vírusov ochorenia COVID-19,
a poskytuje efektívnu ochranu rúška/respirátora
po dobu 12 hodín.
Biocídny výrobok.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím
si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

bolesť hrdla

+

75 €

4

5,45 €

- 22 %

- 22 %

759 €

9,79 €

- 22 %

Cenovo
výhodná
ponuka

8,29 €

75,90 €/kg

535 €

6,89 €

53,50 €/kg

535 €

6,89 €

53,50 €/kg

Ibalgin® 400 je liek na vnútorné použitie. Ibalgin® gel a Ibalgin® krém sú lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén. Ibalgin® Duo
Effect je liek na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
* Pre silnú bolesť pohybového aparátu.

699 €

STREPSILS Plus, 24 pastiliek
Liek na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti baktériám
a kvasinkám. Pridané anestetikum sa rýchlo vstrebáva
sliznicou a má znecitlivujúci účinok.

V akcii aj STREPSILS Plus Spray, 20 ml
Lieky na vnútorné použitie.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená.
Akcia trvá od 1. júla do 31. augusta 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené pôvodné ceny sú len odporúčané. Všetky ceny zahŕňajú DPH v zákonom stanovenej výške.
Prosíme zbierať použitý papier
Ilustračné foto: ingimage. Za tlačové chyby nezodpovedáme.
EU Ecolabel : SK/028/001

na opätovné použitie.
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www.pluslekaren.sk
Trávenie

Hnačka

8

29 €

6

Poznáte
z TV
L.SK.MKT.CC.02.2021.1325

69 €
9,95 €

7,25 €

20 cps

1079 €

Imodium®, tvrdé kapsuly, 20 cps

12,49 €

V akcii aj Imodium®, tvrdé kapsuly, 8 cps a Imodium®
Instant, orodispergovateľné tablety, 6 tbl

Iberogast®, 50 ml

50 ml

Rýchla a účinná liečba hnačky. Na liečbu
akútnej a chronickej hnačky. Na liečbu
dospelých a detí od 6 rokov.
Vhodný na liečbu akútnej hnačky súvisiacej
so syndrómom dráždivého čreva.

Pancreolan forte, 60 tbl

V akcii aj Iberogast®, 100 ml

Pancreolan® forte zlepšuje trávenie tučných
a ťažko stráviteľných jedál, pôsobí proti pocitu
tlaku a plnosti po jedle.

Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie?
Liek Iberogast. Expert na vaše tráviace ťažkosti.
Vyskúšajte aj výhodné 100 ml balenie!

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú loperamidiumchlorid.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje pankreatín.

Liek na vnútorné použitie.

- 21 %

®

Hnačka

565 €

Bolesti brucha, kŔče

595 €

19 €

4

445 €

555 €

7,19 €

5,15 €

6,39 €

4,85 €

7,19 €

Smecta, 10 vreciek1)
Tasectan 500 mg, 15 cps

V akcii aj Smecta Go, 12 vreciek2)

Rýchle riešenie hnačky bez ohľadu na pôvod (vrátane
potravinovej intolerancie, cestovateľskej hnačky). Okrem
príznakov rieši aj príčinu hnačky. Vhodný pri súčasnom
užívaní antibiotík, antikoncepcie či iných liekov, lebo
neovplyvňuje ich účinok. Vhodný od narodenia (vrecká),
od 14 rokov a pre dospelých (kapsuly).

Smecta lieči príznaky náhlej hnačky u dospelých a detí
od 2 rokov podávaná spolu s rehydratačným roztokom.
Lieči príznaky dlhodobej hnačky a bolesti spojené
s funkčnými ochoreniami čreva u dospelých.

V akcii aj Tasectan KIDS 250 mg, 10 vreciek
Zdravotnícke pomôcky. Obsahujú tanát želatíny.

Zápcha

Smecta Go je pripravená na priame použitie. Používa sa
na liečbu akútnej hnačky u dospelých a detí starších ako
8 rokov podávaná spolu s rehydratačným roztokom.
1)
2)

Komplex laktobacilov
12,45 €

Buscopan® odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku,
črevách, žlčovom trakte, močových a pohlavných
orgánoch. Účinkuje už do 15 minút.
Získal ocenenie Quadal ako preferovaný liek
na úľavu od menštruačných bolestí.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 10 mg
butylskopolamíniumbromidu.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 3 g diosmektitu.
Zdravotnícka pomôcka. Obsahuje 3 g diosmektitu.

999 €

Buscopan®, 10 mg, 20 tbl

Kvapky s obsahom
aktívnych kultúr

- 20 %

829 €

30 + 10 cps

10,15 €

- 18 %

585 €

7,09 €

29,25 €/l

200 ml

LACTECON, 200 ml
V akcii aj LACTECON, 500 ml

BIOPRON Forte, 30 cps + 10 cps

BioLac Baby drops, 6 ml

Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom.
Laktulóza vykazuje prebiotický účinok. Napomáha
zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve, a tým
uľahčuje vyprázdňovanie. Nenávykový a ideálny aj
k dlhodobému používaniu pre široké spektrum
pacientov od dojčiat až po seniorov.

Unikátny komplex živých mikroorganizmov
obohatený o kvasinku S. Boulardii a fruktooligosacharidy.
Podporuje obnovenie rovnováhy črevnej mikrobioty.
Vaša denná dávka života, nielen na cesty.

Jedinečné kvapky pre spokojné brušká detí
od narodenia. Obsahujú živé kultúry na doplnenie
črevnej mikroflóry. Správne fungujúce črevá
sú nevyhnutnou podmienkou celkového zdravia.
Neobsahujú konzervačné látky, umelé sladidlá,
pridané farbivá ani mliečnu bielkovinu.

Liek na perorálne použitie. Obsahuje laktulózu.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.
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V akcii aj BIOPRON Forte, 60 cps

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Budte pripravení na letnú sezónu
s vašou domácou lekárnickou.
159 €

1,95 €

- 18 %

- 18 %

495 €

6,05 €

789 €

8,65 €

Pred použítím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek na podanie
do nosa. Fenistil 1 mg/g gél je liek na použitie na kožu. Obsahuje dimetindénmaleinát. Panadol Novum 500 mg filmom obalené tablety je liek na vnútorné užitie. Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol. V prípade otázok kontaktujte prosím:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: sk-safety@gsk.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou
spoločností GSK. © 2021 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 05/2021
PM-SK-FENI-21-00009

KĹby, väzy, šľachy

1649 €

1385 €

Cemio Kamzík, 60 + 30 cps
ZADARMO

18,69 €

15,99 €

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. Mesačná kúra
ZADARMO.

GelActiv 3-Collagen
Forte, 60 + 60 cps
Akcia 1 + 1 zadarmo!
Prvý a jediný prípravok s tromi
typmi kolagénov pre vaše kĺby, väzy
a šľachy. Najsilnejšie a overené
zloženie na trhu. Teraz v limitovanej
edícii 1 + 1 zadarmo.

MESAČNÁ KÚRA
ZADARMO

Výživový doplnok.

575 €

7,05 €

- 18 %

Výživový doplnok.

bolesť

Poznáte
z TV

949 €

11,55 €

94,90 €/kg

- 18 %

999 €

535 €

14,55 €

99,90 €/kg

Voltaren Forte 2,32 % gél, 100 g1)

6,29 €

30 cps

- 31 %

NOVINKA

V akcii aj Voltaren Rapid 25 mg, 20 cps2)
Voltaren Forte 2,32 % gél je analgetikum vo forme gélu
s účinkom proti bolesti až na 24 hodín pri aplikácii
2x denne, ráno a večer. Uľavuje od bolesti chrbta,
svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu.

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 30 cps

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 100 g

V akcii aj NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 20 cps
a NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 10 cps

Voltaren Rapid 25 mg sú ľahko prehĺtateľné želatínové
kapsuly s protizápalovým účinkom pre rýchlu úľavu
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča
horúčku pri chrípke a zápaloch horných ciest dýchacích.

Novinka! Olfen Forte 23,2 mg/g gél, sila 2x vyššej
koncentrácie účinnej látky.* Uľavuje od intenzívnej,
náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov.

1)

2)

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje diclofenacum kalicum.

2X RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA OD BOLESTI*
* V porovnaní s obalovanými tabletami Nurofen.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

* V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne použitie
obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gel. Olfen gel je liek na
kožné použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku.
Liek na kožné použitie. Obsahuje dietylamínovú soľ
diklofenaku.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
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n o v i n k a

úľava od bolesti hlavy

Poznáte
z TV

UnikátnA kombinÁCIA

429 €

4,95 €

ibuprofÉnu a kofeÍnu
prE rÝchlejšIU
a silnEjšIU úĽAvu

DvojITOU silou proti
bolesti hlavy
Ibalgin® Plus je voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu
pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Močové cesty

Pri zápale močového mechúra

1005 €

11,59 €

10 tbl

FEMANNOSE® N D-manóza,
14 vrecúšok1)
+ Femme Urogel, 100 ml2)
Prvá pomoc pri zápale močového mechúra!
• Uľavuje od pocitu pálenia, štípania pri
močení
• Obsahuje prírodnú látku D-manózu

Urinal Akut FORTE, 10 tbl
V akcii aj Urinal Akut FORTE, 20 tbl a Urinal Express pH, 6 vrecúšok
Patentované zloženie v kombinácii so zlatobyľou obyčajnou na podporu
zdravia močových ciest. Akútna starostlivosť.
Výživové doplnky.

• Rozpustné vrecká s jemnou ovocnou
príchuťou

1335 €

15,39 €

+

Pri kúpe FEMANNOSE® N D-manóza získate
Femme Urogel len za 0,01 €.
1)
2)

Zdravotnícka pomôcka.
Kozmetický výrobok.

Gynekologické ťažkosti

Intímne zdravie

ROSALGIN® EASY, 140 mg
vaginálny roztok, 5 x 140 ml

Beliema Effect PLUS, 7 vaginálnych
tabliet

ROSALGIN® prináša rýchlu úľavu
od gynekologických ťažkostí, svrbenia
a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú
hygienu.

Starostlivosť o intímne zdravie.
Malé vaginálne tablety obsahujú extrakt z brusníc,
laktitol, kyselinu hyalurónovú a boritú na ošetrenie
kvasinkových aj bakteriálnych vaginálnych infekcií
a obnovu normálneho pH a mikroflóry a úľavu
od svrbenia a pálenia.

V akcii aj ROSALGIN®, 500 mg
10 vreciek a 6 vreciek
Lieky na vaginálne použitie. Obsahujú
benzydamíniumchlorid.

4

1159 €

12,65 €

16,56 €/l
ROSALGIN® EASY

925 €

10,65 €

V akcii aj iné produkty Beliema
Zdravotnícka pomôcka.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

Horčík

- 18 %

- 18 %

919 €

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Choroby žíl dolných
končatín, opuch, zápal

Opary

689 €

7,99 €

69 €

6

11,25 €

2g

8,15 €

Magne B6® Forte, 50 tbl
V akcii aj Magne B6® Balance, 20 vreciek
Magne B6® Forte a Magne B6® Balance obsahujú horčík
a vitamín B6. Horčík a vitamíny B6 a B9 prispievajú
k zníženiu únavy a vyčerpania.
Magne B6® Balance navyše obsahuje vitamín B9, ktorý
podporuje správnu funkciu psychiky, ako je pamäť,
koncentrácia a odolnosť voči stresu.
Výživové doplnky.

449 €

5,15 €

Aescin, 20 mg 30 tbl

Herpesin krém, 2 g

30 tbl

V akcii aj Aescin, 20 mg 90 tbl

V akcii aj Herpesin krém, 5 g

Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu
lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl
dolných končatín.

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje aciklovir.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje alfa-escinum.

Cholesterol

Pocit ťažkých nôh

- 18 %

1739 €

21,25 €

MOBIVENAL micro,
100 + 20 tbl

21

MOBIVENAL micro,
100 + 20 tbl a 60 + 10 tbl

15,59 €

24,49 €

Arterin Cholesterol, 30 tbl1)

V akcii aj MOBIVENAL micro
Simple 100 + 20 tbl
a 60 + 10 tbl

1475 €

V akcii aj Arterin 60 tbl, Arterin 120 tbl2)

17,05 €

• Znižuje cholesterol1
• Prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu krvných ciev2
• Antioxidačný účinok2

K úľave od ťažkých nôh
napomáha výživový doplnok
Mobivenal micro, kontrolovaný
na úrovni kvality liekov (GMP
certifikát). Obsahuje diosmín,
hesperidín, aescín. Mobivenal
micro Simple obsahuje diosmín
a hesperidín.

Bolo preukázané, že rastlinné steroly znižujú hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorom pri
vzniku koronárnych srdcových chorôb. Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 1,5 – 3 g rastlinných sterolov
na zníženie cholesterolu; najmenej 0,8 g rastlinných sterolov na udržanie cholesterolu.
2
Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev.
2
Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
1

1)
2)

Výživové doplnky.

Vitamíny

1379 €

25 €

59 €

6

Výživový doplnok. Obsahuje rastlinné steroly.
Výživový doplnok.

Očné kvapky

Čistenie uší

7,59 €

755 €

8,65 €

OCUTEIN
SENSITIVE PLUS

B-komplex forte, 100 tbl
Obsahuje všetkých 8 esenciálnych vitamínov
skupiny B vrátane kyseliny listovej a vitamínu
B12. Vitamíny B1, B2, B3, B6, B7, B12 prispievajú
k správnemu fungovaniu nervového systému.
Vitamíny B2, B3, B6, B12 prispievajú k zníženiu
vyčerpania a únavy. Vitamíny B6 a B12
napomáhajú k správnemu fungovaniu imunitného
systému.
Výživový doplnok.

OCUTEIN SENSITIVE
PLUS – DA VINCI
očné kvapky, 15 ml
Zvlhčujúce očné kvapky sú zdravotníckou pomôckou,
ktorá poskytuje okamžité upokojenie a dlhotrvajúcu
úľavu aj pre veľmi citlivé oči. Prináša úľavu od suchého
oka a pre unavené oči, zmierňuje podráždenie spôsobené
oslnením, prachom, peľmi, pomáha pri celodennom nosení
kontaktných šošoviek.

669 €

7,69 €

sprej

AurisClean – DA VINCI ušný sprej, 15 ml
AurisClean, ušný sprej účinne odstraňuje nadmerný
ušný maz. Tým preventívne zamedzuje tvorbu ušnej
mazovej zátky, čím znižuje riziko zápalu ucha. Funguje
na revolučnom princípe aktívneho kyslíka. Pre pravidelnú
ušnú hygienu.

V akcii aj OCUTEIN SENSITIVE CARE – DA VINCI
očné kvapky, 15 ml

V akcii aj AurisClean – DA VINCI ušné kvapky, 15 ml

Zdravotnícke pomôcky.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
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12

79 €

10

15,59 €

7,29 €

41,93 €/l

13,95 €

53,95 €/l

60,45 €/l

- 22 %

575 €

- 23 %

6,89 €

44,23 €/kg

Akcia platí na
všetky produkty
LADIVAL

669 €

Akcia platí na všetky
druhy prípravkov
Panthenol SWISS PREMIUM

7,75 €

26,76 €/l

Panthenol SWISS PREMIUM telové
mlieko 10 %, 200 + 50 ml

LADIVAL PRE DETI SPF 50+,
mlieko 200 ml

Panthenol spray, 130 g

Jedinečná 3-kombinácia v ochrane pred slnečným
žiarením. Víťaz dTest hodnotenia spotrebiteľmi.
Neobsahuje konzervačné látky, parfémy, farbivá ani
chemické emulgátory (PEG).

Nie je kozmetický výrobok, ale liek. Preto je vhodný
nielen na ošetrenie pokožky po spálení slnkom, ale
aj ako podpora hojenia kože, pľuzgierov, popálenín,
obarenín, vredov a iné. Odporúčame pribaliť do letnej
lekárničky.

V akcii aj LADIVAL ALLERG SPF 30, gél 200 ml

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje dexpanthenol.

Kozmetické výrobky.

Starostlivosť o pokožku
Pri kúpe dvoch
balení, druhé
so zľavou -50 %
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1312 €+656 €

V akcii aj Panthenol SWISS PREMIUM pena 10 %,
125 + 25 ml
Kozmetické výrobky.

Repelent

685 €

85 €

+

Mlieko s vysokým obsahom D-panthenolu 10 %,
aloe vera a vitamínov A, D, E a F. Účinne regeneruje
a vyživuje podráždenú pokožku po opaľovaní či kúpaní.
Rýchlo sa vstrebáva, vhodný pre deti a citlivú pokožku.

Na drobné poranenia

7,95 €

45,67 €/l

12,55 €
L.SK.MKT.CC.12.2020.1264

LMR-CH-20210223-08

629 €

Starostlivosť
o pokožku

Opaľovanie
09 €

www.pluslekaren.sk

Repelent Predator Forte,
150 ml

• Chráni pred začervenaním

• Urýchľuje hojenie

Jednotka na trhu*, ktorá nedá
šancu komárom a kliešťom!
Repelentná ochrana proti
komárom, kliešťom a ďalšiemu
hmyzu. Aplikácia na pokožku aj
odev. Jemne parfumovaný.

• Prirodzene regeneruje a hydratuje

• Chráni pred ďalšou infekciou

* IMS dataview, 2020

• Starostlivosť aj o prsné bradavky

• Chladí a nepáli

Biocídny výrobok.

• S pantenolom a mandľovým olejom

• Znižuje riziko vzniku jaziev

Kozmetický výrobok.

Zdravotnícka pomôcka.

Bepanthen® Baby, 100 g

26,24 €

98,4 €/kg

Trojaká starostlivosť o bábätká aj mamičky

100 + 100 g

Náplasti

- 22 %

219 €

2,79 €

BepanGel hojivý gél, 50 g
Veľký pomocník na malé rany
MODERNÝ HYDROGÉL 4v1

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím
si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Ošetrenie rán

- 22 %

99 €

8

209 €

10,65 €

71,92 €/l

Opuch, bolesť

975 €

11,89 €

97,50 €/kg

- 18 %

100 g

2,69 €

LEUKOPLAST KIDS náplasť na rany,
2 veľkosti, 12 ks
V akcii aj LEUKOPLAST AQUA PRO náplasť na rany,
vodeodolná, 3 veľkosti, 20 ks
LEUKOPLAST KIDS
Náplasť na rany v dvoch veľkostiach – pre deti, s veselým
a farebným dizajnom, vodeodolná, bezlatexová.
8x (19 mm x 56 mm)
4x (38 mm x 63 mm)

Alfasilver sprej, 125 ml

LEUKOPLAST AQUA PRO
Vodeodolná náplasť na rany.
Balenie obsahuje 3 druhy náplastí: stripy aj kruhové.
V počte spolu 20 kusov.

Sprej s ionizovaným striebrom na ošetrenie akútnych
aj chronických rán. Striebro chráni pred infekciou,
vytvára vhodné vlhké prostredie pre urýchlenie
hojenia. Pri ošetrení jemne chladí a v rane neštípe.

Potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri zraneniach
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri
kŕčových žilách.
Obsah: 100 g gélu obsahuje aescinum 1 g; diethylamini
salicylas 5 g.

Zdravotnícke pomôcky.

Zdravotnícka pomôcka.

Liek na dermálne použitie.
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Reparil® – Gel N, dermálny gél 100 g
V akcii aj Reparil® – Gel N, dermálny gél 40 g

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

Predchádzanie cestovnej
nevoľnosti

instagram.com/pluslekaren

Tehotenstvo a dojčenie

youtube.com/pluslekaren
Odvodnenie tela

1309 €

389 €

15,09 €

4,25 €

Femibion 1 Plánovanie a prvé týždne
tehotenstva, 28 tbl

- 22 %
FORFEMINA SLIM, 60 cps

Liek na predchádzanie a liečbu cestovnej nevoľnosti
pre dospelých a deti od 2 rokov.

Výživový doplnok Femibion 1 na obdobie plánovania
a až do konca 12. týždňa tehotenstva. S kombináciou
kyseliny listovej a Metafolínu (prispievajúcou k deleniu
buniek a rastu zárodočných tkanív) a cholínom, na
podporu zvýšenej výživovej potreby počas tehotenstva.
Neobsahuje lepok, laktózu ani želatínu.

V akcii aj iné produkty Femibion

V akcii aj FORFEMINA, 30 cps

Liek na vnútorné použitie.

Výživový doplnok.

Výživové doplnky.

Kinedryl®, 10 tbl

11,79 €

FORFEMINA SLIM

Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody z tela,
kontrole telesnej hmotnosti a normálnej funkcii
vylučovacieho systému, bráni vzniku opuchov dolných
končatín.

Starostlivosť o nohy

Zubné náhrady
Zľava18 % na všetky
produkty Corega

915 €

415 €

1319 €

519 €

5,05 €

16,15 €

6,35 €

87,93 €/l

415 €

- 18 %

5,05 €

475 €

5,79 €

615 €

475 €

7,49 €

87,86 €/kg

Cedralex® revitalizačný krém na nohy,
150 ml

5,79 €

* v laboratórnych podmienkach

Cedralex® je revitalizujúci krém na unavené a opuchnuté
nohy s extraktom z korzického citróna. Vaše nohy IHNEĎ
odľahčí, osvieži a hydratuje pokožku nôh až 8 hodín.
Cedralex®, pre pocit krásnych ľahkých nôh. Vhodný
do kombinácie s overeným liekom s účinnou látkou
čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia (MPFF).

Zdravotnícke pomôcky.

Kozmetický výrobok.

Corega fixačné krémy a Corega čistiace tablety, rôzne druhy
V ponuke Corega fixačné krémy pre pevnú fixáciu a Corega čistiace tablety, ktoré ničia
99,9 % baktérií spôsobujúcich zápach z úst.*

L.SK.MKT.CC.01.2020.1020

Antimykotikum

Hubové infekcie nechtov

739 €

1175 €

8,55 €

15,09 €

EXOROLFIN 5 %

KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC PLESNE.
Canespor® krém
• určený na liečbu kožnej mykózy (plesne) nôh, vrátane
medziprstových priestorov, rúk a ďalších častí tela
• natiera sa len 1x denne
Canespor® roztok
• roztok na liečbu plesňových ochorení kože
• vhodný aj na aplikáciu do medziprstových priestorov,
komfortná aplikácia – len 1x denne
Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú bifonazol.

1755 €

20,89 €

60 cps

- 22 %

Canespor® krém, 15 g
V akcii aj Canespor® roztok, 15 ml

Prostata, potencia,
vitalita

EXOROLFIN 5 %, liečivý lak na nechty
2,5 ml
Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých.
Je účinný proti kvasinkám, kožným hubám aj plesniam.
Nanáša sa na postihnutý necht na ruke alebo nohe
jedenkrát týždenne.

NOVINKA

Silnejšie zloženie!

Cemio RED3, 60 cps
V akcii aj Cemio RED3, 30 cps

V akcii aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1,
5 ml

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.

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

Liek na lokálne použitie. Obsahuje amorolfín.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
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Užite si leto s PLUSKOU!
7
649 €

569 €

249 €

49 €

22,64 €/kg

32,57 €/l

Panthenol 10 %
mlieko, 230 ml

43,27 €/l

S vysokým obsahom
panthenolu, aloe vera,
bambuckého masla,
mandľového oleja
a komplexu vitamínov
A, B, E. Aj pre suchú
a citlivú pokožku.
Kozmetický výrobok.

Panthenol 10 % sprej,
150 ml
S vysokým obsahom panthenolu, aloe vera, komplexom
vitamínov A, C, E a ureou. Je
vhodný aj pre obzvlášť suchú
a citlivú pokožku.

Octanový gél, 110 g

Tea tree olej, 10 ml

Prípravok má chladivý účinok, ktorý
pomáha zmierňovať opuch a pocit
svrbenia. Upokojuje podráždenú
pokožku.

100 % rastlinná silica z čajového stromu
(Melaleuca alternifolia), ktorý pochádza
z východnej Austrálie. Olej má neobyčajne silné
antiseptické účinky.

Kozmetický výrobok.

Kozmetický výrobok.

579 €

Kozmetický výrobok.

199 €

B-komplex Forte,
100 tbl
Komplex vitamínov B1, B2,
B3, B5, B6 a B12 prispieva
k zníženiu vyčerpania
a únavy a k správnemu
fungovaniu nervového
systému.
Výživový doplnok.

49 €

9

Laktobacily 9, 30 cps

Carbo Plus 250 mg, 20 cps

49 €

5

Aktívne uhlie je v prípravku vo svojej prirodzenej
podobe, s garanciou zachovania všetkých jeho
vlastností, predovšetkým veľkostným profilom
čiastočiek a absorpčnými schopnosťami.

Výživový doplnok je
komplexom 9 kmeňov
laktobacilov a bifidobaktérií.
V dennej dávke obsahuje
15 miliárd vitálnych
mikroorganizmov.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

1099 €

Kolagén Artro, 60 cps
Prípravok obsahuje hovädzí
kolagén typu I, kurací kolagén
typu II, vitamín C a D3.
Výživový doplnok.

Magnézium + Vitamín B6,
20 šumivých tabliet

Magnézium 400 mg + B komplex
+ vitamín C, 20 vrecúšok
Moderný výživový doplnok v praktických jednorazových
vrecúškach, ktoré umožňujú vysoko komfortné užívanie
bez nutnosti zapíjania. Aktívne látky sú pre organizmus
lepšie vstrebateľné, s rýchlejším nástupom účinku.
Prípravok je vhodným doplnkom pri športe, nadmernej
fyzickej záťaži či psychickom vypätí.
Výživový doplnok.

299 €

Obsahuje aktívne zložky, ktoré prispievajú
k normálnej činnosti svalov a nervovej sústavy
a k zníženiu miery únavy a vyčerpania.
V ponuke 4 príchute.
Výživový doplnok.

Staráme sa o vaše zdravie

